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Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5131 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποδεικτικά µέσα. Εµπορικά βιβλία ανώνυµης εταιρείας. Αθέµιτος ανταγωνισµός. 
Παραγραφή. Απόσπαση πελατείας. Υποχρέωση πίστης διευθυνόντων Ανώνυµη 
Εταιρεία. Ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισµού.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του Π∆ 226/1992 ορίζεται ότι, όπου κατά τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας τα εµπορικά βιβλία συνιστούν µέσα αποδείξεως, 
το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει, αντί για την εµφάνισή τους, έλεγχο και θεώρηση 
των βιβλίων από Ορκωτό Ελεγκτή, του οποίου η νόµιµα συνταγµένη έκθεση αποτελεί 
πλήρη απόδειξη για το αντικείµενο για το οποίο διατάχθηκε. Από την εν λόγω 
διάταξη συνδυαζόµενη µε τις διατάξεις των άρθρων 450 ΚΠολ∆ και 902 του ΑΚ 
προκύπτει ότι για να διαταχθεί από το ∆ικαστήριο ο έλεγχος εµπορικών βιβλίων ή η 
εµφάνισή τους, πρέπει αυτά να αποτελούν µέσα απόδειξης σε συγκεκριµένη δίκη και 
να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, ελέγχου ή επίδειξής τους, όπως αυτές 
ρυθµίζονται στις ως άνω διατάξεις (450 ΚΠολ∆ και 902 ΑΚ). Από αυτές, στην 
προκειµένη περίπτωση εφαρµοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 902 του ΑΚ, εφόσον 
οι ενάγουσες δεν επικαλούνται τη χρησιµοποίηση των εγγράφων και των βιβλίων σε 
άλλη δίκη που εκκρεµεί µεταξύ των διαδίκων. Από την τελευταία ως άνω διάταξη 
(902 ΑΚ) ορίζονται οι προϋποθέσεις θεµελίωσης της σχετικής αξίωσης (για επίδειξη 
εγγράφου ή χορήγηση αντιγράφου του) που είναι, αφενός µεν η ύπαρξη εννόµου 
συµφέροντος του αιτούντος την επίδειξη το οποίο εξειδικεύεται στις τρεις 
περιοριστικά αναφερόµενες στο νόµο περιπτώσεις (όταν το έγγραφο συντάχθηκε για 
το συµφέρον του αιτούντος, ή, όταν το έγγραφο πιστοποιεί έννοµη σχέση που αφορά 
και τον αιτούντα ή όταν σχετίζεται µε διαπραγµατεύσεις που έγιναν σχετικά µε τέτοια 
έννοµη σχέση είτε απευθείας από τον αιτούντα είτε για το συµφέρον του), αφετέρου η 
κατοχή του εγγράφου από αυτόν που ζητείται. Τέτοιο έννοµο δεν υφίσταται στο 
πρόσωπο του αιτούντος, οπότε και η σχετική αγωγή του απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, όταν δεν συντρέχει κάποια από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, 
αλλά η αίτησή του αποβλέπει στην αποκάλυψη για πρώτη φορά πραγµατικών 
γεγονότων (ΑΠ 1045/2004 Ελ∆νη 48.142, ΕφΑθ 673/2009).  
- Κατά τη γενική ρήτρα που καθιερώνει το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου 
ανταγωνισµού», απαγορεύεται στις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές 
κάθε πράξη που γίνεται µε σκοπό τον ανταγωνισµό και αντίκειται στα χρηστά ήθη, ο 
δε παραβάτης µπορεί να εναχθεί για παράλειψη και άρση της γενόµενης προσβολής 
που εξακολουθεί κατά την έγερση της αγωγής, αλλά και για ανόρθωση της ζηµίας 
που προκλήθηκε. Για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης απαιτείται, αφενός µεν η 
πράξη να έγινε µε σκοπό τον ανταγωνισµό και, αφετέρου, να αντίκειται στα χρηστά 
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ήθη. Η έννοια των χρηστών ηθών δεν καθορίζεται από το νόµο, αλλά επαφίεται στο 
δικαστή να κρίνει µετά από επιµελή εκτίµηση κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, 
αποβλέποντας, κυρίως, στο εάν οι ενέργειες του ανταγωνισµού προσκρούουν στο 
αίσθηµα του µέσου συνετού και σώφρονος κοινωνικού ανθρώπου και στη, βάση 
αυτού, διαµορφωµένη κοινή συνείδηση, λαµβανοµένης υπόψη και της κρατούσας 
κοινωνικής αντίληψης στις συναλλαγές και στον κύκλο των προσώπων στον οποίο 
εκδηλώνεται (ΑΠ 613/2009, ΑΠ 1123/2002 ΕΕµπ∆ 2002.887, ΑΠ 79/2001 Ελ∆νη 
42.906, ΕφΠειρ 408/2009 ∆ΕΕ 2010.167, ΕφΑθ 3594/2008 ∆ΕΕ 2009.50 ΕφΑθ 
6193/2006 Ελ∆νη 2007.1461, Ν. Ρόκα, Ο Αθέµιτος Ανταγωνισµός σελ. 25 επ). Η 
απόσπαση πελατείας από πρώην στελέχη µιας επιχείρησης, τα οποία, µετά την 
αποχώρησή τους απ΄ αυτήν ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα και αποσπούν 
πελάτες της πρώην εργοδότριάς τους επιχείρησης είναι θεµιτή και νόµιµη, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε µετασυµβατική απαγόρευση ανταγωνισµού µε 
ρητή πρόβλεψη και δεν χρησιµοποιήθηκαν αθέµιτα µέσα ή παραπλανητικές µέθοδοι 
ή δυσφηµιστικοί ή υποτιµητικοί ισχυρισµοί για την πρώην εργοδότριά τους ή δεν 
αποσπούν τους πελάτες της µε αθέµιτα µέσα. Σε διαφορετική περίπτωση η 
συµπεριφορά τους είναι αθέµιτη, µε συνέπεια η βλαπτόµενη πρώην εργοδότριά τους 
επιχείρηση να διατηρεί σε βάρος τους αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής 
της στο µέλλον καθώς και αποζηµίωσης, παράλληλα δε, δεν αποκλείεται και επιπλέον 
αξίωσή της για χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης 
στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των 
άρθρων 914, 919, 932, 288, 297, 298 του ΑΚ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 19 του Ν. 
146/1914 «περί αθέµιτου ανταγωνισµού» όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το 
άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/7.8.2009) οι αξιώσεις που πηγάζουν από 
τις διατάξεις του νόµου αυτού για παράλειψη ή αποζηµίωση, παραγράφονται µετά 
από έξι µήνες από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση 
της πράξης και του υπεύθυνου προσώπου, πάντως δε µετά τριετία από τότε που έγινε 
η πράξη. Επί πράξεων αθέµιτου ανταγωνισµού, που δηµιουργούν κατάσταση 
διαρκούς προσβολής, η παραγραφή της αξίωσης για παράλειψη αρχίζει από το 
χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξεως δια της 
οποίας προσβλήθηκε η αξίωσή του και του υπευθύνου προσώπου (ΑΠ 1285/2005). 
Στην περίπτωση δε που µία πράξη παραβιάζει συγχρόνως τις ειδικές διατάξεις του Ν. 
146/1914, αλλά και τη γενική διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, τότε εφαρµόζεται µόνο η 
παραγραφή του άρθρου 19 του Ν. 146/1914, ως εξαιρετική ρύθµιση και όχι η 
παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, διότι το προβάδισµα της εφαρµοστέας διάταξης 
καθορίζεται από το σκοπό και τον ειδικό χαρακτήρα της παραγραφής. Η σύντοµη δε 
παραγραφή του άρθρου 19 του ν. 146/1914 σκοπεύει στην ταχεία εκκαθάριση των 
διαφορών που πηγάζουν από τις διατάξεις του ανταγωνισµού, αρχή που κρατεί στο 
εµπορικό δίκαιο και αποτελεί ειδική ρύθµιση σε σχέση µε το δίκαιο των 
αδικοπραξιών (ΑΠ 1285/2005, ΕφΘεσ 1200/2008).  
- Κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 32 του Ν. 3604/2007 «Απαγορεύεται στους συµβούλους που 
συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους 
διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως, για δικό τους 
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λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους 
σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε 
εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς». Η διάταξη αυτή, η οποία, αφορά τους 
συµµετέχοντες στην διεύθυνση της ανώνυµης εταιρείας, είναι απόρροια της 
υποχρέωσης πίστης αυτών και έχει διττό περιεχόµενο. Με την θετική της όψη 
θεσπίζει ότι υποχρεούνται έναντι του νοµικού προσώπου να πράττουν ο,τιδήποτε 
συντελεί στην πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού, ενώ µε την αρνητική όψη 
απαγορεύει να πράττουν ό,τι παρεµποδίζει την υλοποίησή του. Κυριότερη περίπτωση 
αποτελεί η εκ του νόµου υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισµού υπό την έννοια ότι, 
στα ως άνω πρόσωπα απαγορεύεται από το νόµο, εφόσον δεν υπάρχει σχετική άδεια 
της Γ.Σ., να ενεργούν κατ΄ επάγγελµα πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό ή 
να συµµετέχουν ως οµόρρυθµα µέλη εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό µε αυτόν 
της Α.Ε. Έτσι, στην ανταγωνιστική δραστηριότητα περιλαµβάνεται ο άµεσος 
ανταγωνισµός µε την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης, αλλά και ο έµµεσος, µε τη 
συµµετοχή σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Απαιτείται λοιπόν, όχι µόνον τα πρόσωπα 
αυτά να προέβησαν σε πράξη ανταγωνισµού, αλλά να στόχευαν στο κέρδος, καθώς 
επίσης και να προέβησαν σε πράξεις τις οποίες η Α.Ε. ήταν σε θέση να τις επιχειρήσει 
η ίδια και εξαιτίας της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των συµβούλων ή των 
διευθυντών, η εταιρεία στερείται του κέρδους που θα της απέφεραν οι αντίστοιχες 
συναλλαγές. Η υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισµού, της οποίας η παραβίαση από 
τα ως άνω πρόσωπα αποτελεί αδικοπραξία, ως παραβίαση υποχρέωσής τους που 
προβλέπεται από το νόµο και συνεπώς γεννά υπέρ της εταιρείας αξιώσεις 
αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης, παύει να ισχύει µε την καθοιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή µε την παύση της ιδιότητας του συµβούλου που συµµετέχει στη 
διεύθυνση της ανώνυµης εταιρείας ή του διευθυντή αυτής, χωρίς να αποκλείεται να 
επεκταθεί χρονικά και µετά την παύση της ιδιότητάς του αυτής ή την αποχώρησή του 
από την εταιρεία, µε ρητή συµβατική υποχρέωση η οποία είναι κατ΄ αρχήν έγκυρη, 
εφόσον δεν περιορίζει την µελλοντική επαγγελµατική δραστηριότητά του. Συνεπώς, 
το κύρος της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισµού εξαρτάται από την διάρκεια της 
ισχύος της, την έκτασή της κατά τόπο, την επαγγελµατική δραστηριότητα που 
απαγορεύθηκε και την αποζηµίωση που δικαιούται η εταιρεία αν παραβλέψει ο 
υπόχρεος τη συµβατική του υποχρέωση ανταγωνιστικής δραστηριότητας.  
- Η ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισµού είναι έγκυρη και δεσµευτική για τον υπόχρεο, 
εάν και εφόσον, µε βάση τις συνθήκες της συγκεκριµένης κάθε φορά περιπτώσεως, 
αφενός δεν καταλύει τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη ελευθερία της εργασίας και το 
εξίσου κατοχυρωµένο δικαίωµα της ελεύθερης αναπτύξεως της οικονοµικής ή 
επαγγελµατικής δράσεως του υπόχρεου (άρθρα 5 παρ. 1, 22 παρ. 1 του Συντάγµατος), 
αφετέρου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, µε 
την έννοια ότι δεν περιέχει υπέρµετρη δέσµευση της ελευθερίας του υπόχρεου και 
γενικά, δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη (ΑΠ 797/2010). Περαιτέρω, οι διατάξεις των 
άρθρων 404 επ. ΑΚ προβλέπουν το θεσµό της ποινικής ρήτρας, µε την οποία ο ένας 
από τους συµβαλλοµένους υπόσχεται στον άλλο ότι, εάν δεν εκπληρώσει ή δεν 
εκπληρώσει προσηκόντως την παροχή που οφείλει σ΄ αυτόν από άλλη ενοχή, θα του 
καταβάλει, ως ποινή, ένα χρηµατικό ποσό ή κάτι άλλο. Η ποινική ρήτρα που 
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προβλέπουν οι διατάξεις αυτές έχει χαρακτήρα γνήσιας ποινικής ρήτρας, αποτελεί 
παρεπόµενη συµφωνία και είναι µέσο πίεσης στην εξασφάλιση της εκπλήρωσης της 
κύριας ενοχής. Η ποινή καταπίπτει ακόµη και αν ο δανειστής δεν έχει υποστεί καµία 
ζηµία (άρθρο 405 παρ. 2 ΑΚ). Συνιστά δηλαδή έναν τρόπο αποζηµίωσης που 
υποχρεώνεται να καταβάλει ο ασυνεπής συµβαλλόµενος για να αποκαταστήσει έτσι 
τη ζηµία που προξένησε στον άλλον, χωρίς ο τελευταίος να χρειάζεται να επικαλεσθεί 
και να αποδείξει την ύπαρξη ή την έκταση της ζηµίας του (ΑΠ 797/2010 ο.π.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 902, 914, 919, 926, 927, 932, 
ΚΠολ∆: 450, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 19,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1521 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις κατά του κοµιστή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", τα εξ επιταγής 
εναγόµενα πρόσωπα δεν µπορούν να αντιτάξουν κατά του 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 συνάγεται ότι προϋπόθεση προβολής 
από τον εκδότη ή προηγούµενο οπισθογράφο ένστασης είναι, αφενός να γνώριζε ο 
κοµιστής, κατά το χρόνο κτήσης της επιταγής, την ύπαρξη των ενστάσεων αυτών 
κατά του εκδότη ή των πριν από αυτόν κοµιστών του τίτλου και αφετέρου να 
ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. Τέτοια ενέργεια, κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, υπάρχει όταν ο κοµιστής γνωρίζει, κατά την απόκτηση της επιταγής, ότι µε τη 
µεταβίβασή της σ' αυτόν είναι δυνατόν να µαταιωθεί η προβολή των ενστάσεων 
αυτών και ότι επιτυγχάνεται έτσι η πληρωµή της, η οποία χωρίς τη µεταβίβαση αυτή 
δεν θα επιτυγχανόταν.  
- Από µεν τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει το σχετικό λόγο αναιρέσεως, συντελείται µε 
εσφαλµένη εφαρµογή ή ψευδή ερµηνεία του κανόνα δικαίου, από δε τη διάταξη του 
αριθµού 19 του ίδιου άρθρου συνάγεται ότι δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αναιρέσεως 
της εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο δεν 
εισήλθε στην ουσία της υποθέσεως και απέρριψε τον ισχυρισµό ως µη νόµιµο ή 
αόριστο (ΟλΑΠ 44/1990).  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ "είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται α)για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
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ουσίας, β)για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ)για ισχυρισµό που 
αφορά τη δηµόσια τάξη". Από την ανωτέρω διάταξη, που αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της αποφάσεως µε 
βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει το ουσιαστικό 
δικαστήριο, προκύπτει ότι, αν δεν συντρέχει µία από τις σ' αυτή αναφερόµενες 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο λόγος αναιρέσεως είναι παραδεκτός µόνον εφόσον 
στηρίζεται σε ισχυρισµό που προτάθηκε παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο από 
το οποίο προέρχεται η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση (ΟλΑΠ 43/1990), ακόµη και αν 
έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 
1/1987). Στο αναιρετήριο πρέπει να παρατίθεται ο ισχυρισµός, όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται ο χρόνος και ο τρόπος προτάσεως του ή 
επαναφοράς του στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί, αν ήταν 
παραδεκτός και νόµιµος. Ειδικότερα, αν ο εναγόµενος που ηττάται στον πρώτο βαθµό 
δικαιοδοσίας ασκεί έφεση, νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο εφετείο, πριν 
από την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, µόνον µε κύριο ή πρόσθετο λόγο 
εφέσεως µπορεί να γίνει και όχι µε τις προτάσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 562,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 295 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αγωγή από αδικοπραξία. Στοιχεία αγωγής. Ευθύνη νοµικού 
προσώπου. Καταπιστευτική επιταγή. Ενστάσεις. 
- Από τη διάταξη του αρ. 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 και υπαίτιος 
χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου 
γεγονότος και της ζηµίας. Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, 
σύµφωνα µε το αρ. 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 1 
του Ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές 
εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην 
πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από 
την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνον του 
δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
αρ. 297, 298 και 914 και επ. του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη 
επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον 
αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από τα αρ. 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την 
αξίωση από την επιταγή από τα αρ. 40-47 του N. 5960/1933 και απόκειται στο 
δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΟλΑΠ 23/2007 ΝοΒ 2007.1852). 
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∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως, ως αµέσως ζηµιωθείς, είναι όχι µόνον ο νόµιµος 
κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο της εµφάνισης της και της βεβαίωσης της, ο 
οποίος και νοµιµοποιείται στην άσκηση της αγωγής από την αδικοπραξία (ΑΠ 
577/2010, ΑΠ 571/ 2010), αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε την επιταγή, ως 
εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζηµία 
από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτού είναι απότοκος της παράνοµης 
συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτήν (ΟλΑΠ 
29/ 2007 ΕΕµπ∆ 2008.323, ΟλΑΠ 25/2007).  
- Για τη θεµελίωση αυτής της αγωγής από αδικοπραξία απαιτείται κατ' αρ. 216 παρ. 1 
ΚΠολ∆ ο ενάγων να επικαλεσθεί 1) ότι ο εκδότης εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή 
αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα 
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο εκδόσεως και πληρωµής, 2) την 
ύπαρξη ζηµίας του, 3) τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ ζηµίας και της παράνοµης ως 
άνω συµπεριφοράς του εκδότη και 4) την εµπρόθεσµη εµφάνιση αυτής, µέσα στην 
οκταήµερη προθεσµία µε αφετηρία την αναγραφόµενη επί του σώµατος αυτής 
ηµεροχρονολογία εκδόσεως της, προς πληρωµή (ΑΠ 687/2010, ΑΠ 651/ 2010, ΑΠ 
577/2010, ΑΠ 571/2010, ΑΠ 495/2010 ΧρΙ∆ 2011.178). Συνεπώς, η εξ αδικοπραξίας 
αγωγή του κοµιστή ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής κατά του προσώπου που ως 
νόµιµος εκπρόσωπος εταιρίας εξέδωσε την επιταγή, για αποκατάσταση της ζηµίας 
του από την µη πληρωµή της επιταγής, πρέπει για την πληρότητα της να διαλαµβάνει 
τα στοιχεία της ουσιαστικής νοµιµοποίησης του, ήτοι ότι αυτός είναι ο τελευταίος 
κοµιστής της επιταγής ή ότι είναι κοµιστής εξ αναγωγής, δηλαδή προηγούµενος 
οπισθογράφος που µετά την εµφάνιση και µη πληρωµή της επιταγής την πλήρωσε και 
την ανέλαβε, διότι µόνο οι κοµιστές αυτοί είναι αµέσως ζηµιωθέντες από την µη 
πληρωµή της επιταγής (ΑΠ 1398/2010 ∆ΕΕ 2010. 210. ΑΠ 1008/2010).  
- Όπως προκύπτει από το αρ. 71 ΑΚ το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή 
τις παραλείψεις των οργάνων του, τα οποία αντιπροσωπεύουν αυτό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των αρ. 65, 67 και 68 ΑΚ και εκφράζουν τη βούληση του, εφόσον η πράξη 
ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί, και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως για τον πράξαντα ή τον 
παραλείψαντα, που ευθύνεται και αυτός σε ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο. Έτσι, 
επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από το νόµιµο εκπρόσωπο εταιρίας στο όνοµα και 
για λογαριασµό της, η υποχρέωση προς αποζηµίωση του κοµιστή της επιταγής 
βαρύνει κατά πρώτο λόγο, τον εκδότη της επιταγής, που τελούσε σε γνώση της 
ανεπάρκειας των διαθέσιµων κεφαλαίων, και κατά δεύτερο λόγο το ίδιο το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας (ΑΠ 495/2010 ό.π., ΑΠ 840/2009, ΑΠ 1083/2008, ΑΠ 
1031/2007, ΕφΑθ 1539/2009 ΕπισκΕ∆ 2009, 543).  
- Στην πράξη είναι η έκδοση καταπιστευτικών αξιόγραφων (συναλλαγµατικής ή 
τραπεζικής επιταγής) που εκδίδονται χάριν εγγυήσεως. Με τον όρο αυτό νοούνται οι 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προσπορίζεται µεν η νοµική θέση δικαιούχου του 
τίτλου, συγχρόνως όµως συνοµολογείται ένα είδος pactum fiduciale, εξ αιτίας του 
οποίου ο δικαιούχος αυτού κατά ορισµένο µόνον τρόπο και υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις θα ενασκήσει το από τον τίτλο δικαίωµα του. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις παρέχεται ένσταση, ανατρεπτική ή αναβλητική, βασιζόµενη στην 



 

[9] 
 

αιτιώδη (υποκείµενη) σχέση, την οποία ο οφειλέτης ως ενιστάµενος οφείλει να 
αποκαλύψει. Η ένσταση είναι προσωπική και υπόκειται στον περιορισµό των αρ. 17 
νόµου περί συναλλαγµατικής ή 22 νόµου περί επιταγής αντίστοιχα.  
Στην κατηγορία της πιο πάνω ενστάσεως υπάγονται και οι περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες συµφωνείται ότι ο λήπτης θα δικαιούται να εισπράξει την επιταγή, υπό την 
προϋπόθεση ότι εκπληρώθηκαν ορισµένοι όροι από την αιτιώδη σχέση ή θα πληρωθεί 
κάποια άλλη αίρεση (ΑΠ 263/2008 ΕφΑ∆ 2009.72) ή ότι ο υπογραφέας του τίτλου 
πρόκειται να είναι απλός εγγυητής (ΕφΛαρ 952/2005 ΑρχΝ 2006.667, ΕφΑθ 
9431/1992 ΕΕµπ∆ 1993.238, ΕφΑθ 3346/1979 ΝοΒ 1980.293) ή, ακόµη, όταν η 
επιταγή επέχει Θέση εγγυοδοσίας και εκδίδεται για ασφάλεια µελλοντικής απαίτησης 
του κοµιστή, ο οποίος δεσµεύεται να µην κάνει πρόωρη χρήση αυτής (ΕφΑθ 
2009/2009 Ελ∆νη 2010.154, ΕφΑθ 9431/1992 ΕΕµπ∆ Μ∆'. 238). Εάν η βάση της 
αγωγής στηρίζεται στην αδικοπραξία, ο ως άνω ισχυρισµός περί του καταπιστευτικού 
χαρακτήρα της επιταγής συνιστά αιτιολογηµένη άρνηση των προϋποθέσεων, επί των 
οποίων θεµελιούται η αδικοπραξία (ΕφΠειρ 814/2007 ∆ΕΕ 2008.976, ΕφΛαρ 
952/2005 ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 216, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, 40 - 47, 79, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012.79  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 58 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή. Περιεχόµενο αίτησης διαταγής πληρωµής. 
Ατελής επιταγή κατά την έκδοση, που συµπληρώθηκε εναντίον των γενοµένων 
συµφωνιών. 
- Κατά το άρθρο 1251 του ΑΚ, για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί η 
οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγγραφη 
συµφωνία, κατά δε το άρθρο 1255 παρ. 1α΄ 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 οπισθογράφηση και παράδοση είχε θεσπισθεί 
ως ειδικός τρόπος ενεχυράσεως για ορισµένες ανώνυµες εταιρίες και προς ασφάλεια 
ορισµένων απαιτήσεών τους, µε το άρθρο 38 Ν∆ 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» που εξακολουθεί να ισχύει (41 παρ. 1 ΕισΝΑΚ) 
και ορίζει ότι, εάν αντικείµενο της ενεχυράσεως είναι δικαιόγραφο σε διαταγή, η 
ενεχύραση γίνεται µε οπισθόγραφη αυτού σε διαταγή της πιστώτριας και δεν 
απαιτείται άλλη έγγραφη σύµβαση ενεχυράσεως.  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί η 
οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη 
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διατύπωση, δεν αποκλείεται δε η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της 
απαιτήσεως µε την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 ΑΚ. 
Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή που ενεχυράζονται µε οπισθογράφηση, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1251 του ΑΚ, είναι και η επιταγή, καθόσον από τη µη ύπαρξη 
στο νόµο 5960/1933 «περί επιταγής» αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 19 ν. 
5325/1932, µε την οποία προβλέπεται η οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου των 
συναλλαγµατικών και των γραµµατίων εις διαταγήν (άρθρο 77 Ν. 5325/1932), δεν 
µπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση (ΑΠ 
1131/2011(ποιν), 266/2011(ποιν)). Εξάλλου και από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 
Ν. 1957/1991, µε την οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου στις «επιταγές που 
προσκοµίζονται στις τράπεζες για είσπραξη, ενεχύραση ή φύλαξη», προκύπτει ότι 
θεωρείται δεδοµένη η νοµιµότητα της ενεχυράσεως της τραπεζικής επιταγής (ΑΠ 
1854/2005 Ελ∆νη 2006.482, ΑΠ 1565/2002 Ελ∆νη 2004.1039, ΑΠ 270/2001 ΕΕµπ∆ 
2001.730, ΑΠ 248/2001 ∆ΕΕ 2001.888).  
- 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 συµπλήρωσή της (ΑΠ 1050/2010 ∆ΕΕ 2010.1203,ΑΠ 923/2002 Ελ∆νη 
2003.1319, ΕφΑθ 968/2011 ∆ΕΕ 2011.822, Εφ∆ωδ 45/2005 Αρµ 2006.1218). Στην 
περίπτωση δε που ο λήπτης της επιταγής δεν τηρήσει τη συµφωνία κατά τη 
συµπλήρωση των στοιχείων της, ο εκδότης, εναγόµενος, δικαιούται να προβάλει την 
ένσταση αντισυµβατικής συµπλήρωσης κατά του λήπτη ή των µεταγενέστερων 
κοµιστών, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι αυτοί, κατά τον χρόνο, που απέκτησαν την 
επιταγή, βρίσκονταν σε κακή πίστη ή διέπραξαν βαρύ πταίσµα (ΑΠ 738/2006, 
ΕφΠειρ 530/2006 ∆ΕΕ 2006.1169, Εφ∆ωδ 45/2005 Αρµ 2006.1218), το βάρος δε της 
επίκλησης και απόδειξης του ισχυρισµού ότι η επιταγή ήταν ατελής κατά την έκδοση 
της, ότι συµπληρώθηκε αντιθέτως προς τις συµφωνίες µεταξύ αυτού, που έδωσε και 
αυτού, που πήρε τη λευκή επιταγή και ότι ο κοµιστής αυτής τελούσε, κατά το χρόνο 
κτήσης αυτής σε κακή πίστη ή διέπραξε βαρύ πταίσµα, φέρει ο εκδότης της επιταγής. 
Εξάλλου, κακή πίστη στο πρόσωπο του κοµιστού επιταγής συντρέχει, όταν αυτός 
κατά το χρόνο της απόκτησης της επιταγής γνώριζε ή από βαριά αµέλεια αγνοούσε 
ότι η επιταγή ήταν λευκή και η συµπλήρωση της έγινε αντισυµβατικά, για την έννοια 
δε της βαριάς αµέλειας εφαρµόζονται οι αρχές του κοινού δικαίου (ΕφΑθ 9414/2001 
∆ΕΕ 2002.509).  
- 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 
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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 προβλέπτει 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). Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, αν και ο νόµος 
δεν αναγνωρίζει ρητώς τη λευκή επιταγή, καθόσον η παράλειψη αναγραφής στον 
τίτλο ενός εκ των αναφεροµένων στο προµνησθέν άρθρο 2 στοιχείων, καθιστά αυτόν 
άκυρο, είναι, ωστόσο, δυνατόν να υπάρξει ηθεληµένη έλλειψη ενός ή περισσοτέρων 
τυπικών στοιχείων της επιταγής, προκειµένου να συµπληρωθούν αυτά 
µεταγενεστέρως από τον λήπτη, δυνάµει συµφωνίας µεταξύ αυτού και του εκδότη, µε 
την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον πρώτο να συµπληρωθούν τα εν λόγω 
στοιχεία κατά τα συµφωνηµένα.  
- Κατά την παρ. 2 του άρθρου 626 ΚΠολ∆ το δικόγραφο αιτήσεως για έκδοση 
διαταγής πληρωµής πρέπει να περιέχει α) τα οριζόµενα στα άρθρα 118 και 119 παρ. 1 
στοιχεία, β) αίτηµα εκδόσεως διαταγής πληρωµής και γ) την απαίτηση και το ακριβές 
ποσό των χρηµάτων ή χρεογράφων µε τους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή. 
Επίσης, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και 
όλα τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. Στις 
παραγράφους 2 και 3 του ανωτέρου άρθρου (47 παρ. 4 Ν∆ 958/1971), καθώς και στο 
άρθρο 647 ΚΠολ∆, υπό την αρχική, του ΑΝ 44/1967 διατύπωση, δεν περιλήφθηκε 
αναφορά και της αιτίας της απαιτήσεως ως στοιχείου που πρέπει να περιέχει το 
δικόγραφο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωµής. Ενώ κατά τη διατύπωση της 
παρ. 2 του άρθρου 155 του προσχεδίου του εισηγητή Γ. Οικονοµοπούλου, το οποίο 
αποτέλεσε τη βάση διαµορφώσεως του άρθρου 647 ΚΠολ∆ 1967, καθώς και του 
άρθρου 626 του κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν∆ 958/1971, το δικόγραφο της 
αιτήσεως πρέπει να περιέχει και « β) την απαίτησιν, την αιτίαν αυτής και το ακριβές 
ποσόν των χρηµάτων, χρεωγράφων ή άλλων αντικαταστατών, πραγµάτων µετά των 
τυχόν οφειλοµένων τόκων των οποίων ζητείται καταβολή», σύµφωνα δε µε τη 
διατύπωση της παρ. 3 του ίδιου άρθρου του προσχεδίου, στην αίτηση πρέπει να 
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επισυνάπτονται και «πάντα τα έγγραφα εκ των οποίων προκύπτει η αιτία και το 
ποσόν της απαιτήσεως».  
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 626 ΚΠολ∆, που δεν περιλαµβάνουν 
παραποµπή στο άρθρο 216 παρ. 1α΄ ΚΠολ∆, αντιπαραβαλλόµενες προς το ανωτέρω 
άρθρο του προσχεδίου και συνδυαζόµενες µε το άρθρο 623 (κατά το οποίο µπορεί να 
ζητηθεί, µε τη διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, η έκδοση διαταγής πληρωµής για 
χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων «εφόσον η απαίτηση και 
το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο»), προκύπτει ότι 
για τον προσδιορισµό, στο δικόγραφο της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωµής, 
της χρηµατικής απαιτήσεως, για την οποία ζητείται η έκδοσή της, δεν απαιτείται η 
έκθεση του συνόλου των γενεσιουργών της απαιτήσεως περιστατικών, αλλ΄ αρκεί η 
έκθεση τόσων πραγµατικών περιστατικών που εξατοµικεύουν την απαίτηση από την 
άποψη αντικειµένου, είδους και τρόπου γενέσεώς της και δικαιολογούν συµπέρασµα 
αντίστοιχης οφειλής εκείνου, κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση.  
Περαιτέρω, η εκδιδόµενη διαταγή πληρωµής περιέχει το κατ΄ άρθρο 630γ΄ ΚΠολ∆ 
απαιτούµενο στοιχείο της αιτίας της πληρωµής όταν περιλαµβάνει, έστω χωρίς 
νοµικό χαρακτηρισµό της απαιτήσεως, έκθεση περιστατικών που εξατοµικεύουν την 
εγγράφως αποδεικνυόµενη απαίτηση, για την οποία η διαταγή εκδίδεται, έτσι ώστε να 
προκύπτει ο λόγος της αντίστοιχης οφειλής (ΑΠ 54/1990 Ελ∆νη 1991. 62, ΑΠ 
30/2003 Ελ∆νη 2003.1346, ΑΠ 1689/2001 Ελ∆νη 2004.135, ΑΠ 248/2001 ∆ΕΕ 
2001.888).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 119, 216, 460, 461, 463, 624 - 634, 626, 630, 647,  
ΑΚ: 1248, 1251, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13, 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 911 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από ακάλυπτη επιταγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 88 του Ν. 1969/1991 ορίζεται ότι: "1. Η βεβαίωση µη πληρωµής 
επιταγής δύναται να συντάσσεται και από κατάστηµα της πληρώτριας τράπεζας 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η 
επιταγή ή και από κατάστηµα τράπεζας διαφορετικής από την πληρώτρια. Η 
τελευταία αυτή τράπεζα ενεργεί µετά από σχετική εξουσιοδότηση του πληρωτή. 2. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου καθορίζονται ο 
χρόνος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας διατάξεως εκδόθηκε η υπ' αριθ. 6617/Β 104/1992 απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας και Εµπορίου (ΦΕΚ Β' 100), η οποία ορίζει τα εξής: "1. 
Η βεβαίωση µη πληρωµής της επιταγής σύµφωνα µε το άρθρο 88 Ν 1969/1991 
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συντάσσεται µετά από σχετικές πληροφορίες και προκειµένου περί διαφορετικών 
τραπεζών µετά και από εξουσιοδότηση της πληρώτριας τράπεζας, επιτρεποµένης και 
επικοινωνίας και παροχής εξουσιοδότησης και µε ηλεκτρονικούς µηχανογραφικούς 
τρόπους. Η βεβαίωση γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 Ν∆ 1325/1972 µε µνεία 
της σχετικής εξουσιοδότησης όπου απαιτείται. 2. Η εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 88 Ν. 1969/1991 αρχίζει από την 20η Φεβρουαρίου 1992". Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31 εδ. α' Ν. 5960/1933 "η εµφάνισις εις 
συµψηφιστικόν γραφείον ισοδυναµεί προς εµφάνισιν 'προς πληρωµήν'". Με βάση τη 
διάταξη αυτή - και επειδή δεν εκδόθηκε το προβλεπόµενα από το εδάφιο β' της ίδιας 
διάταξης Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορισµού των συµψηφιστικών γραφείων στην 
Ελλάδα - ιδρύθηκαν µε σύµβαση µεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών, προς 
διευκόλυνση των µεταξύ τους εντός της χώρας συναλλαγών, συµψηφιστικά γραφεία, 
δηλαδή οργανώσεις στις οποίες οι Τράπεζες εµφανίζουν τις υπό την κατοχή τους (ως 
κοµίστριες) επιταγές που έχουν εκδοθεί επί άλλων Τραπεζών (µελών του 
συµψηφιστικού γραφείου) για να πληρωθούν µε αµοιβαίο µεταξύ των µελών τους 
συµψηφισµό. Τελευταίοι κοµιστές των τραπεζικών επιταγών που κοµίζοντα στα 
Γραφεία Συµψηφισµού από τις συνεργαζόµενες µε αυτά και τις πληρώτριες τράπεζες 
δεν είναι οι τελευταίοι οπισθόγραφοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), αλλά τα πιστωτικά 
ιδρύµατα (Τράπεζες), τα οποία αφού πρώτα τις πλήρωσαν στους πελάτες τους ή 
πίστωσαν, κατά το ποσό τους, τυχόν υπάρχοντες λογαριασµούς τους σ' αυτά, τις 
προσκόµισαν ακολούθως προς συµψηφισµό στα άνω Γραφεία, οπότε από αυτά - 
κατόπιν ελέγχου µέσω του µηχανογραφικού κέντρου της πληρώτριας Τράπεζας - 
βεβαιώνεται η µη πληρωµή τους και επέρχεται, συµψηφισµός των αµοιβαίων, µεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, που µετέχουν στα Γραφεία Συµψηφισµού, απαιτήσεων  
- Ενόψει των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν αποτελούν αναγκαία στοιχεία της επιταγής, 
κατ' άρθρο 1 Ν. 5960/1933, ούτε για την κατά τα άρθρα 623-634 ΚΠολ∆ εκδιδόµενη 
διαταγή πληρωµής µε βάση τραπεζική επιταγή, η αναγραφή του αριθµού 
λογαριασµού του εκδότη και του καταστήµατος του πληρωτή ή αναφορά του 
καταστήµατος στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η επιταγή 
και του διαφορετικού τυχόν καταστήµατος στο οποίο εµφανίστηκε προς πληρωµή, 
ούτε ότι τα δύο αυτά καταστήµατα (έκδοσης και προσαγωγής) ήταν συνδεδεµένα (on 
line) µε υπολογιστή.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνον αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δίκαιου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµόζεται, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµόζεται, εσφαλµένα η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δίκαιου εννοίας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας 
ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 623, 624,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 31,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 88 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1283 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 294 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Ναι µεν κατά το άρθρο 1 του Ν. 5960/1933 ο αριθµός της επιταγής δεν είναι 
στοιχείο αναγκαίο για την εγκυρότητα αυτής, η ύπαρξη του οποίου εξυπηρετεί τις 
διαδικασίες εισπράξεως και διεκπεραιώσεως του τραπεζικού συστήµατος, το σχίσιµο 
όµως στη συνέχεια του υπάρχοντος κατά την έκδοσή της αριθµού καθιστά την 
επιταγή άκυρη.  
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 914, 297, 298 ΑΚ ευθύνη για την 
θεµελίωση υποχρεώσεως προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά, παράνοµη και 
υπαίτια, από δόλο ή αµέλεια, επέλευση περιουσιακής ζηµίας 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 δικαιϊκής 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.  
- 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 
αναιρετικά ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά δεν εφαρµόσει το συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
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ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που έχουν 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 (ελλείψει 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 (ανεπαρκείς 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, 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 ΚΠολ∆, 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.  
Τέλος, 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: 297, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 2, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση κλοπής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 834 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση κατά κλοπής. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύµβασης. Ασφάλιση για ποσό 
που υπερβαίνει την αξία του ασφαλισθέντος πράγµατος. Αδικοπραξία που αντιβαίνει 
στα χρηστά ήθη. Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απειλής. 
- Στο άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87/16.5.1997) "ασφαλιστική 
σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες 
διατάξεις", ορίζεται ότι οι διατάξεις του ένατου τµήµατος του εµπορικού νόµου, όπως 
ισχύει, καταργούνται. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου υφιστάµενες ασφαλιστικές συµβάσεις διέπονται εφεξής 
από τον παρόντα νόµο. Κατά το άρθρο 34 του ίδιου νόµου, η ισχύς των άρθρων 1 έως 
33 αρχίζει έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η τελευταία αυτή µεταβατικής ισχύος διάταξη έχει την προφανή 
έννοια ότι οι παλαιές διατάξεις εξακολουθούν να διέπουν τη ρύθµιση των ήδη 
πλήρως δηµιουργηµένων έννοµων σχέσεων, ήτοι όταν ήδη πριν από την έναρξη 
ισχύος του νέου νόµου έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ενώ οι νέες διατάξεις 
εφαρµόζονται και επί των παλαιών ασφαλιστικών συµβάσεων, αν η ασφαλιστική 
περίπτωση επήλθε µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2496/1997, ήτοι µετά την 
17.11.1997. Για το λόγο άλλωστε αυτό δόθηκε η εξάµηνη προθεσµία προς εφαρµογή 
του νέου νόµου, ώστε να παρασχεθεί η ευκαιρία στις ασφαλιστικές εταιρίες να 
προσαρµόσουν τα παλαιά τους ασφαλιστήρια στις απαιτήσεις του νέου νόµου, λόγω 
δε της προαναφερόµενης ειδικής ρύθµισης, δεν έχει εφαρµογή ο γενικός κανόνας 
µεταβατικού δικαίου του άρθρου 24 του ΕισΝΑΚ (ΑΠ 125/2005). 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 185, 189, 192 ΑΚ και 189, 192 ΕµπΝ που 
εφαρµόζονται στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του χρόνου επέλευσης της ένδικης 
ασφαλιστικής περίπτωσης, προκύπτει, ότι η ασφαλιστική σύµβαση καταρτίζεται µε 
απλή συναίνεση των µερών, συντελείται δε από το χρόνο αποδοχής από τον 
ασφαλιστή της αιτήσεως προς ασφάλιση, η οποία (αποδοχή) µπορεί να δηλωθεί και 
σιωπηρώς µε την αποστολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στον αιτούντα και 
αποδεικνύεται µε αυτό.  
- Κατά το άρθρο 201 ΕµπΝ η ασφάλιση για ποσό που υπερβαίνει την αξία του 
ασφαλισθέντος πράγµατος δεν παράγει αποτελέσµατα ως προς τον ασφαλισµένο, αν 
έγινε απ' αυτόν δολίως ή απατηλώς. Εάν ο ασφαλισµένος δεν ενήργησε δολίως ή 
απατηλώς, η ασφάλιση είναι ισχυρά µέχρι της αξίας των ασφαλισθέντων πραγµάτων, 
ενώ κατά το άρθρο 202 παρ. 1 ΕµπΝ κάθε ψευδής ή πεπλανηµένη δήλωση και κάθε 
αποσιώπηση περιστατικών γνωστών στον ασφαλισµένο αποτελεί λόγο ακυρότητας 
της ασφαλίσεως, εάν η δήλωση ή αποσιώπηση είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε να 
θεωρηθεί ότι ο ασφαλιστής δεν ήθελε συναινέσει εις την ασφάλισιν ή δεν ήθελε 
δεχθεί αυτήν υπό τους αυτούς όρους, ενώ εγνώριζε την αληθή κατάστασιν των 
πραγµάτων. 
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- Κατά το άρθρο 208 ΕµπΝ η οφειλόµενη παρά του ασφαλιστού αποζηµίωσις 
κανονίζεται κατά την αξίαν που είχε το ασφαλισθέν πράγµα κατά το χρόνο του 
δυστυχήµατος. Αν προηγήθηκε της ασφαλίσεως εκτίµηση αποδεδεγµένη από τον 
ασφαλιστή, αυτή δύναται να προσβληθεί µόνο για απάτη, εικονικότητα ή πλαστότητα 
επιφυλασσοµένης κάθε άλλης αστικής ή ποινικής αγωγής. Αν δεν υπάρχει 
αποδεδειγµένη εκτίµηση από τον ασφαλιστή, η αξία του ασφαλισθέντος πράγµατος 
δύναται ν' αποδειχθεί δια παντός νοµίµου µέσου. Από τις παραπάνω διατάξεις που 
έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση ασφαλίσεως ζηµιών σε συνδυασµό προς τα 
άρθρα 297 και 298 ΑΚ που ορίζουν ότι ο υπόχρεος σε αποζηµίωση οφείλει να την 
παράσχει σε χρήµα και ότι η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της υπαρχούσας 
περιουσίας του δανειστή (θετική ζηµία) καθιερώνεται η αρχή του αποζηµιωτικού 
χαρακτήρα της ασφαλιστικής συµβάσεως ζηµιών, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα 
του ασφαλισµένου, µε την υπερτίµηση του ασφαλιζόµενου πράγµατος, να 
χρησιµοποιεί τη σύµβαση για πορισµό κέρδους και καθορίζεται ο τρόπος της 
αποδείξεως της αξίας του πράγµατος. Αν όµως έλαβε χώρα αποτίµηση της αξίας, η 
οποία έγινε αποδεκτή, τότε η αποτίµηση αυτή υπερισχύει έναντι παντός άλλου 
αποδεικτικού µέσου, και αποστερεί τον ασφαλιστή από το δικαίωµα να αποδείξει τη 
µικρότερη αξία του πράγµατος, εκτός αν η αποτίµηση έγινε από τον ασφαλισµένο 
κατά τρόπο δόλιο (ΟλΑΠ 6/1990, ΑΠ 739/2003, 124/1989), ή επιφυλάχθηκε στον 
ασφαλιστή το δικαίωµα ελέγχου της τελευταίας δήλωσης του ασφαλισµένου πριν από 
την επέλευση της ζηµίας. 
- Κατά το άρθρο 178 του ΑΚ "αδικοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι 
άκυρη". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, κριτήριο των χρηστών ηθών 
χρησιµεύουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη µε φρόνηση και χρηστότητα 
σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η αντίθεση δε στα χρηστά ήθη, που 
καθιστά άκυρη τη δικαιοπραξία, κρίνεται από το περιεχόµενό της, όχι µεµονωµένα 
από την αιτία που εκίνησε τους συµβαλλόµενους να τη συνάψουν ή σκοπό, στον 
οποίο αυτοί αποβλέπουν, αλλά του συνόλου των περιστάσεων και των συνθηκών, 
που τη συνοδεύουν. Κατά δε το επόµενο άρθρο 179 του ίδιου Κώδικα, το οποίο 
αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου άρθρου 178: "άκυρη 
ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δκαιοπραξία, µε την οποίαν δεσµεύεται 
υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία µε την οποία 
εκµεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και 
πετυχαίνει έτσι να συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για κάποια 
παροχή, περιουσιακά, ωφελήµατα, που, κατά τις περιστάσεις, τελούν σε φανερή 
δυσαναλογία προς την παροχή". Όπως προκύπτει από το συνδυασµό αυτών των 
διατάξεων, και εκείνων των άρθρων 174 και 180 του ΑΚ για να χαρακτηριστεί µία 
δικαιοπραξία ως αισχροκερδής -καταπλεονεκτική και, συνεπώς, άκυρη, λόγω 
αντίθεσής της προς τα χρηστά ήθη, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά τρία 
στοιχεία δηλαδή: α) προφανής δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής, β) 
ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία, του ενός από τους συµβαλλοµένους και γ) 
εκµετάλλευση από τον συµβαλλόµενο της γνωστής σε αυτόν ανάγκης ή κουφότητας 
ή απειρίας του αντισυµβαλλοµένου του. Τα στοιχεία της ανάγκης, της κουφότητας ή 
της απειρίας όµως δεν είναι απαραίτητο, όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της 
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δεύτερης από τις πιο πάνω διατάξεις, να συντρέχουν σωρευτικά, αλλά αρκεί η 
συνδροµή και µόνο του ενός από αυτά. Απειρία είναι η έλλειψη συνήθους πείρας ως 
προς τα οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη, ως προς τις τιµές και ως προς τις 
συναλλαγές. Κουφότητα είναι η αδιαφορία για τις συνέπειες και τη σηµασία των 
πράξεων, ενώ ανάγκη είναι και η οικονοµική, αρκεί να είναι άµεση και επιτακτική. Η 
δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής πρέπει να είναι προφανής. Εξάλλου 
εκµετάλλευση υπάρχει όταν αυτός που γνωρίζει την ως άνω κατάσταση του 
αντισυµβαλλοµένου του (ανάγκη, κουφότητα, απειρία) επωφελείται και µε 
κατάλληλο χειρισµό επιτυγχάνει προφανώς µειωµένη αντιπαροχή. Αν λείπει ένα από 
τα ανωτέρω στοιχεία δεν µπορεί να γίνει λόγος για ακυρότητα της δικαιοπραξίας ως 
αισχροκερδούς κατά το άρθρο 179 ΑΚ, γιατί απαιτείται να συντρέχουν και η φανερή 
δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής και η ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία 
του άλλου συµβαλλοµένου και η εκµετάλλευση από τον συµβαλλόµενο µιας από τις 
γνωστές σ' αυτόν ως άνω καταστάσεις του αντισυµβαλλοµένου. Ειδικότερα, φανερή 
δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής είναι αυτή που υποπίπτει στην 
αντίληψη λογικού και έχοντος πείρα των σχετικών συναλλαγών ανθρώπου, και η 
οποία υπερβαίνει το µέτρο κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό να αποκοµίζει ο 
ένας κάποιο όφελος από σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου επί ζηµία του άλλου. Η 
δυσαναλογία αυτή, η οποία διαπιστώνεται ενόψει των περιστάσεων και της φύσεως 
της συγκεκριµένης δικαιοπραξίας, κατά το χρόνο της κατάρτισής της (περιεχόµενο, 
σκοπός, αξία, παροχών), χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι υποκειµενικές παραστάσεις 
ή επιθυµίες των µερών, αποτελεί νοµική έννοια, και ως εκ τούτου η κρίση περί της 
υπάρξεως αυτής ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΟλΑΠ 714/1973, ΑΠ 2095/2009). Η 
κρίση, όµως, του ουσιαστικού δικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνει, κατά την 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, ότι συνέτρεξαν ή όχι τα πιο πάνω πραγµατικά 
περιστατικά δεν ελέγχεται αναιρετικά κατ' αρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆. 
- ∆εν αποκλείεται να υπάρχει σε κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδροµή των 
όρων της διάταξης του αριθ. 179 του ΑΚ εκµετάλλευση του άλλου µέρους υπό 
περιστάσεις και συνθήκες που προδίδουν στη δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, 
συνεπαγόµενο ακυρότητα αυτής κατά τη γενική διάταξη του αρθ. 178 ΑΚ. Η 
δηµιουργία, όµως, αυτοτελούς εντεύθεν λόγου ακυρότητας προϋποθέτει τη συνδροµή 
γεγονότων διαφόρων εκείνων του άρθρ. 179 ΑΚ, των οποίων έγινε επίκληση και που 
κρίθηκαν αβάσιµα κατ' ουσίαν, αφού η τελευταία διάταξη αποτελεί ειδική περίπτωση 
εφαρµογής εκείνης του αρθ. 178 του ΑΚ (ΑΠ 2095/2009). 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 150 και 151 ΑΚ προκύπτει ότι για 
την ακύρωση δικαιοπραξίας, λόγω απειλής, απαιτείται: α) απειλή, ήτοι εξαγγελία 
επικείµενου κακού για την ζωή, την σωµατική ακεραιότητα, την ελευθερία, την τιµή, 
την περιουσία του απειληθέντος ή των προσώπων που συνδέονται στενότατα µε 
αυτόν, β) η απειλή να είναι σοβαρά, δηλαδή ικανή να προξενήσει φόβο σε έµφρονα 
άνθρωπο και γ) η απειλή να είναι παράνοµη ή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη και να 
έγινε προς τον σκοπό να εξαναγκάσει τον απειληθέντα σε δήλωση βουλήσεως, στην 
οποία να οδηγήθηκε αυτός εξ αιτίας της απειλής. Για την στοιχειοθέτηση όµως της 
απειλής, πρέπει το απειλούµενο κακό να εξαρτάται αµέσως ή εµµέσως από την 
βούληση του απειλούντος, περίπτωση η οποία κατά νόµο δεν συντρέχει, εάν το 
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απειλούµενο κακό οφείλεται σε άλλη αιτία και γίνεται απλώς εκµετάλλευση του ήδη 
υπάρχοντος φόβου για την επέλευση αυτού, οπότε η καταρτισθείσα δικαιοπραξία δεν 
είναι ακυρώσιµος λόγω απειλής, αλλά πιθανόν άκυρη, ως αντιβαίνουσα στις 
ρυθµίσεις των άρθρων 178, 179 ΑΚ, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις εφαρµογής τους. 
- Άκυρη ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις των άρθρων 178, 179 ΑΚ ή ακυρώσιµη, 
λόγω απειλής, µπορεί να είναι και η κατά το άρθρο 871 ΑΚ, αµφοτεροβαρής 
σύµβαση εξώδικου συµβιβασµού, µε την οποία οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µια έριδά 
τους ή µια αβεβαιότητα για κάποια έννοµη σχέση, υπό προϋπόθεση ότι το 
αντικείµενο αυτής είναι απαλλοτριωτό και µπορεί να διατεθεί ελεύθερα από τους 
συµβαλλοµένους. Και ναι µεν η σύµβαση εξωδίκου συµβιβασµού, ως εκ της φύσεώς 
της οδηγεί αναγκαστικά σε κάποια παραίτηση, µικρή ή µεγάλη από τις εκατέρωθεν 
αξιώσεις των συµβαλλοµένων, οι δε αµοιβαίες υποχωρήσεις αυτών δεν απαιτείται να 
είναι ίσης αξίας ή απολύτως ανάλογες, πλην όµως δεν αποκλείεται η εφαρµογή της 
διατάξεων του άρθρου 179 ΑΚ, όταν ο ένας των συµβαλλοµένων κατορθώνει, 
κάνοντας ο ίδιος µικρές υποχωρήσεις και εκµεταλλευόµενος την ανάγκη, κουφότητα 
ή απειρία του άλλου, να τον παρασύρει να παραιτηθεί από απαιτήσεις του. Στις 
περιπτώσεις όµως αυτές, ενόψει της ιδιάζουσας φύσης του συµβιβασµού, ο οποίος 
περιέχει κατ' ανάγκη εγκατάλειψη µικρή ή και µεγάλη των προβαλλοµένων 
αξιώσεων, για την εκτίµηση περί της υπάρξεως ή µη δυσαναλογίας µεταξύ των 
εκατέρωθεν υποχωρήσεων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ούτε ίσης αξίας 
ούτε απόλυτα ανάλογες, της παροχής και αντιπαροχής, δεν θα ληφθεί υπόψη 
αποκλειστικά και µόνο το ύψος των προβαλλόµενων αξιώσεων, εκ των οποίων 
επέρχεται παραίτηση, οι οποίες είναι δυνατόν να είναι, όχι µόνο υπερβολικές, αλλά 
και αβάσιµες, αλλά και η πιθανότητα κατ' αντικειµενική κρίση ευδοκίµησής τους, η 
οποία εξαρτάται τόσο εκ του βαθµού της βασιµότητάς τους, όσο και εκ του 
επισφαλούς ή µη αυτών. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
- 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 



 

[20] 
 

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. 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 
αποδείξεων και το περιεχόµενο των προσκοµιζοµένων γνωµοδοτήσεων των 
πραγµατογνωµόνων όταν παρατίθεται αυτούσιο δεν συνιστούν παραδοχές επί τη 
βάσει των οποίων διαµορφώνεται το τελικό 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. Τέλος, 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: 150, 151, 174, 178, 179, 180, 185, 189, 192, 297, 298, 871, 
ΚΠολ∆: 341, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΕµπΝ: 189, 192, 201, 202, 208, 
Κωδ∆ικ: 62, 
ΕισΝΑΚ: 24, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011.861 * Ελ∆νη 2011.1264  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 700 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση ασφάλισης. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που δεν προσκοµίστηκαν. 
∆ικαστική οµολογία. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 185, 189, 192 του ΑΚ, 189 και 192 του ΕµπΝ, από 
τα οποία τα δύο τελευταία, όπως περιλαµβάνονται στο ένατο τµήµα του Νόµου αυτού 
καταργήθηκαν µε το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 2496/1997, αλλά ίσχυαν κατά το χρόνο 
κατάρτισης της ένδικης ασφαλιστικής σύµβασης και επέλευσης του ασφαλιζόµενου 
κινδύνου, προκύπτει ότι η σύµβαση ασφαλίσεως, που πρέπει να περιέχει τα πρόσωπα 
των συµβαλλοµένων, το αντικείµενο της ασφάλισης, το ασφαλιζόµενο ποσό, το 
ασφάλιστρο, τους κινδύνους και το χρόνο έναρξης και λήξης αυτών, καταρτίζεται µε 
απλή συναίνεση των µερών, συντελείται από το χρόνο αποδοχής της αιτήσεως για 
ασφάλιση από τον ασφαλιστή, η οποία µπορεί να υποδηλωθεί και σιωπηρώς µε την 
αποστολή του ασφαλιστηρίου στον αιτούντα και αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο 
που αποτελεί αποδεικτικό και όχι συστατικό αυτής έγγραφο και για το κύρος του 
οποίου αρκεί µόνον η υπογραφή του ασφαλιστή. Οι περιεχόµενοι δε στο 
ασφαλιστήριο γενικοί και ειδικοί όροι, από τους οποίους οι ειδικοί, επικρατούν των 
γενικών, δεσµεύουν τον ασφαλιζόµενο και όταν ακόµη δεν το υπέγραψε, εφόσον σε 
αυτό στηρίζει τις αξιώσεις του, το επικαλείται και το προσκοµίζει στο δικαστήριο, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 447 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1491/2009, 1978/2009). 
Νόµιµη είναι η επίκληση και προσκόµιση του ασφαλιστηρίου από τον µη θέσαντα επ' 
αυτού την υπογραφή του ασφαλισµένο, όταν αυτή γίνεται µε τις προτάσεις του κατά 
τη συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η προσβαλλόµενη απόφαση ή µε 
συγκεκριµένη σ' αυτές αναφορά στις προτάσεις του προηγουµένων συζητήσεων, οι 
οποίες προσκοµίζονται σε επικυρωµένο αντίγραφο και στις οποίες γίνεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση αυτού κατά τρόπο που προκύπτει η ταυτότητά του (ΟλΑΠ 
9/2000).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι :α) 
Ο από την πρώτη περίπτωση του άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, της 
λήψης υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, ιδρύεται, όταν 
λαµβάνεται υπόψη αποδεικτικό µέσο άλλο από εκείνα που καθορίζονται στα άρθρα 
339 και 270 παρ. 2 εδ.β' και γ' του ΚΠολ∆ είτε για άµεση είτε για έµµεση απόδειξη, 
καθώς και όταν η χρήση του νόµιµου αποδεικτικού µέσου δεν είναι επιτρεπτή στη 
συγκεκριµένη περίπτωση λόγω της φύσεως της υποθέσεως ή προβλέπεται απόδειξη 
µόνον µε συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο (ΟλΑΠ 8/1987). β) Από τη δεύτερη 
περίπτωση του ίδιου άρθρου, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 237 εδ. 1β, 
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346 και 453 παρ. 1 του ΚΠολ∆ (συνάγεται), ότι για την ίδρυση του λόγου αναιρέσεως 
της παρά το νόµο λήψης υπόψη αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι δεν 
προσκόµισαν, νοούνται ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν και εκείνες των 
οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου, που 
τις προσκόµισε, για το σχηµατισµό της δικανικής πεποίθησης του δικαστηρίου επί 
ουσιώδους για την έκβαση της δίκης, παραδεκτώς και νοµίµως προταθέντος 
ισχυρισµού, θεµελιωτικού αγωγής, ανταγωγής, ένστασης, αντένστασης ή λόγου 
έφεσης ή αντέφεσης. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις της 
συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε δι' αναφοράς µε αυτές σε 
συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, 
όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του αποδεικτικού µέσου, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆, το οποίο, αν και αναφέρεται στον τρόπο 
επαναφοράς ισχυρισµών, εφαρµόζεται αναλόγως και για την επίκληση αποδεικτικών 
µέσων (ΟλΑΠ 23/2008). Η δικαστική, όµως οµολογία λαµβάνεται υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 566/1989, 799/1983). γ) Από τη 
διάταξη της τρίτης περίπτωσης του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 335 και 338 έως 340 και 561 παρ. 1 του ίδιου ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα 
οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να ελέγχεται η κρίση του ως 
προς την αξιοπιστία των µαρτύρων και την αξιολόγηση των αποδείξεων γενικά, εκτός 
αν παραβιάσθηκαν κανόνες δικαίου, περιλαµβανοµένων και των ερµηνευτικών ή 
στοιχειοθετείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 και 20 ΚΠολ∆. Ωστόσο 
δεν επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα, αλλά αρκεί να καθίσταται βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της 
αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα από αυτά κατ' είδος αναφερόµενα, κατά το 
νόµο επιτρεπτά (ΑΠ 544/2005, 190/1995). Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι 
αποδείξεις που παρά το νόµο λήφθηκαν υπόψη µολονότι δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν 
λήφθηκαν υπόψη παρά το ότι έγινε νόµιµη επίκληση και προσκοµιδή τους στο 
δικαστήριο της ουσίας, πρέπει να είναι κρίσιµες για την απόδειξη ή ανταπόδειξη 
ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων, αφού µόνον ένας 
τέτοιος ισχυρισµός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 42/2002) και δεν 
ιδρύονται οι λόγοι αυτοί αναίρεσης, αν το δικαστήριο στήριξε την κρίση του κυρίως 
σε άλλα αποδεικτικά µέσα.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε 
το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής καθιερώνεται λόγος 
αναίρεσης, όταν το δικαστήριο για πράγµατα που δέχθηκε ως αληθινά δεν εκθέτει 
από ποια αποδεικτικά µέσα έχει αντλήσει την απόδειξη ή δεν έχει προσαχθεί καµιά 
απόδειξη (ΑΠ 148/1991, 311/1985). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την κρίση του από τα αποδεικτικά µέσα που 
µνηµόνευσε στην απόφασή του ή δεν συµπίπτουν απολύτως-χωρίς να διαφέρουν 
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ουσιωδώς- τα περιστατικά της αγωγής µε όσα έγιναν δεκτά µε την απόφαση (ΑΠ 
185/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 185, 189, 192,  
ΚΠολ∆: 270, 339, 394, 447, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1258  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 407 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Αναδοχή χρέους ασφαλιστικής εταιρείας. 
Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ 
συνάγεται, ότι, σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζηµιογόνο 
γεγονός, γεννιέται υπέρ του ζηµιωθέντος αξίωση αποζηµίωσης για την όλη ζηµία, 
θετική και αποθετική παρούσα ή µέλλουσα αν είναι προβλεπτή, κατά τη συνήθη 
πορεία των πραγµάτων και εφόσον η δικαστική της επιδίωξη είναι δυνατή, η δε 
παραγραφή της αξίωσης αυτής είναι πενταετής και αρχίζει να τρέχει για όλες τις 
ζηµίες, ενιαίος από τότε που ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση των πρώτων επιζηµίων 
συνεπειών και του υπόχρεου προς αποζηµίωση, διετής δε, από την εποµένη της 
ηµέρας του ατυχήµατος, ως προς την υποχρέωση αποζηµίωσης της ασφαλιστικής 
εταιρείας κατ' άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976, η οποία (υποχρέωση) υπόκειται 
επίσης σε πενταετή παραγραφή, όταν συνδυάζεται µε σωρευτική αναδοχή χρέους στο 
πλαίσιο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν. 614/1977 σε 
συνδυασµό µε τα άρθρα 361 και 477 του ΑΚ µε βάση τις οποίες ο ασφαλιστής 
ευθύνεται όπως και ο ασφαλισµένος απ' αυτόν κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες 
ή από τις οποίες αντίστοιχη υποχρέωση υπόκειται στην προαναφερθείσα πενταετή 
παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ (ΟλΑΠ 715/1978, ΑΠ 1753/2005).  
- Από τις συνδυαζόµενες διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α' ΑΚ και 221 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι σε περίπτωση άσκησης αγωγής για µέρος µόνο της αξίωσης για 
αποζηµίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή µόνο για το µέρος 
αυτό, ως προς το οποίο δηµιουργείται αντιστοίχως, εκκρεµοδικία ενώ από τη διάταξη 
του άρθρου 268 εδ. α' ΑΚ προκύπτει, ότι, αν βεβαιωθεί, µε τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, η ύπαρξη αξίωσης για θετική και αποθετική ζηµιά από αδικοπραξία, η 
οποία υπόκειται κατ' αρχήν, στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ. 1 του 
ΑΚ ή στη διετή παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976, από την 
τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή και ως προς το µέρος της όλης αξίωσης 
για αποκατάσταση της αποθετικής ζηµίας, η οποία ανάγεται σε χρόνο µεταγενέστερο 
εκείνου, για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζηµίωση. Και αυτό, γιατί και το µέρος αυτό 
της αξίωσης, καίτοι, δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, 
θεωρείται, ότι έχει βεβαιωθεί µε δύναµη δεδικασµένου (άρθ. 331 ΚΠολ∆) µε την 
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παρεµπίπτουσα δικαστική κρίση, η οποία ήταν αναγκαία για την ύπαρξη δικαιώµατος 
αποζηµίωσης του παθόντος γενικά, για κάθε ζηµία του από την αδικοπραξία. Η νέα, 
όµως, αυτή (εικοσαετής) παραγραφή προϋποθέτει, αναγκαίως, κατά την έννοια του 
άρθρου 268 ΑΚ, την ύπαρξη αξίωσης που δεν έχει ήδη υποκύψει στην µέχρι της 
τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια, (πενταετή ή διετή) παραγραφή: Και τούτο, διότι, 
κατά µεν το άρθρο 272 ΑΚ, που ορίζει, ότι µε τη συµπλήρωση της παραγραφής ο 
οφειλέτης δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής, µε την συµπλήρωση 
της, ο οφειλέτης έχει κεκτηµένο δικαίωµα έναντι του δανειστή για άρνηση της 
παροχής προς αυτόν, εφόσον δε, κατά το µεταγενέστερο µέρος της, η αξίωση δεν είχε 
καταστεί επίδικη, το παραχθέν µε βάση την αρχική αγωγή - ως προς το µέρος της 
προγενέστερης ζηµίας - δεδικασµένο δεν εξοβελίζει το, ως άνω, κεκτηµένο δικαίωµα 
προς απόκρουση της αξίωσης κατά το µη προβληθέν µε την αρχική αγωγή µέρος της, 
αφού τέτοια συνέπεια δεν προβλέπεται από το άρθρο 268 ΑΚ ούτε, άλλωστε, 
δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος αυτού είχε ο οφειλέτης στην αρχική δίκη, όταν 
δηµιουργήθηκε το δεδικασµένο, Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή η έναρξη εικοσαετούς 
παραγραφής κατά το άρθρο 268 ΑΚ προϋποθέτει τη µη συµπλήρωση της αρχικής 
συντοµότερης παραγραφής µέχρι την τελεσιδικία, ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο 
νοµοθέτης του ΑΚ, εντάσσοντας την άνω διάταξη µεταξύ των ρυθµιζόµενων στον 
Κώδικα "τρόπων διακοπής" της παραγραφής (260-269 ΑΚ), αποδίδει και στην 
τελεσίδικη βεβαίωση, την έννοια, υπό την οποία λαµβάνει την "διακοπή" της 
παραγραφής, ήτοι της παύσης της διαδροµής αυτής, πριν από τη συµπλήρωση του, 
κατά νόµο χρόνου της, καθώς και του µη υπολογισµού του, διαδραµόντος µέχρι το 
γεγονός της διακοπής, χρόνου (άρθ. 270 ΑΚ) (ΟλΑΠ 24/2003, 38/1996, 23/1994, ΑΠ 
1012/2004). Η διάταξη όµως του άρθρου 268 ΑΚ δεν εφαρµόζεται αυτεπάγγελτα από 
το ∆ικαστήριο αλλά λαµβάνεται υπόψην µόνο εφ' όσον αποτελέσει περιεχόµενο 
σχετικού ισχυρισµού - αντένστασης που προτείνεται από τον ενάγοντα για την 
αντίκρουση - κατάλυση της προβληθείσας από τον εναγόµενο ένσταση παραγραφής, 
τις προϋποθέσεις δε της αντένστασης αυτής όπως και όλες τις άλλες που συνδέονται 
µε ανακοπή ή αναστολή, ή επιµήκυνση της παραγραφής αποδεικνύει ο ενάγων που 
τις επικαλείται κατ' αντένσταση. 
- 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. 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 
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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 νόµον 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 (ΑΠ 465/1988). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 247, 251, 268, 270, 298, 361, 477, 914, 937, 
ΚΠολ∆: 221, 261, 268, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 
Νόµοι: 614/1977, άρθ. 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1321 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1371 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση πυρός. Αυτοκίνητα. Περιεχόµενο αγωγής µε την οποία ζητείται η 
επιδίκαση της ασφαλιστικής αποζηµίωσης λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων 216 του ΚΠολ∆ και 19 του Ν. 2496/1997 
«Ασφαλιστική Σύµβαση κ.λπ.» .., προκύπτει ότι για το ορισµένο της αγωγής µε την 
οποία ζητείται η επιδίκαση της ασφαλιστικής αποζηµίωσης λόγω επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου αρκεί η επίκληση της ασφαλιστικής σύµβασης κατά το 
περιεχόµενο της. δηλαδή ως σύµβαση δυνάµει της οποίας ο ασφαλιστής ανέλαβε 
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έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσµατος σε περίπτωση 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (ΑΠ 568/2007). ∆εν είναι αναγκαίο 
στοιχείο της αγωγής αυτής η αναφορά του ποσού του ασφαλίστρου ούτε ο τόπος και 
ο χρόνος καταβολής του, εκτός αν η κατάρτιση της ασφαλιστικής σύµβασης ή η 
έναρξη των αποτελεσµάτων της εξαρτήθηκε από την καταβολή του (ασφαλίστρου), 
γεγονός που πρέπει ειδικώς να προτείνεται (ΑΠ 978/1996 Ελ∆νη 39.823). Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρ. 297, 298 ΑΚ, σε περίπτωση ολικής καταστροφής 
παλαιού πράγµατος η ζηµία υπολογίζεται µε βάση την αξία του πράγµατος, προς την 
οποία αντίστοιχα µειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζηµιωθέντος (ΕφΑθ 
2930/2002 Ελ∆νη 2005.181), η αναγραφή δε του στοιχείου αυτού (αξία 
καταστραφέντος πράγµατος) αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής 
αποζηµίωσης κατά την έννοια του ως άνω άρθρου του ΚΠολ∆ (216) και δεν είναι 
αναγκαίο να αναφέρονται προσδιοριστικά της αξίας στοιχεία, αφού αυτά δεν 
ανάγονται στη βάση της ως άνω αγωγής, αλλά µπορούν να προκύψουν από τις 
αποδείξεις (ΕφΑθ 744/2001). Αντίθετα, σε περίπτωση µερικής καταστροφής ή 
βλάβης πράγµατος, όταν δηλαδή προκλήθηκαν φθορές που δεν συνεπάγονται την 
ολική καταστροφή του και δεν αίρουν τελείως τη χρησιµότητα του, η θετική ζηµία 
συνίσταται στο ποσό των δαπανών που απαιτούνται κατά τον χρόνο προσδιορισµού 
της αποζηµίωσης (της συζήτησης της αγωγής στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο) για την 
αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά του φθαρέντος πράγµατος σε 
κατάσταση παρόµοια µε αυτήν που είχε πριν τη βλάβη (ΟλΑΠ 705/1979 ΝοΒ 28.37, 
ΕφΑθ 2930/2002 ό.π.). .. ∆εν ήταν αναγκαίο να αναφέρονται σε αυτή. όπως αβάσιµα 
υποστηρίζει η εναγόµενη ασφαλιστική εταιρία «ο τόπος και ο χρόνος κτήσης της 
κυριότητας της ασφαλισµένης οικοδοµής, ο τρόπος πληρωµής των ασφαλίστρων, η 
ποσότητα, το είδος και το πώς προκύπτει η τιµή µονάδας µε βάση την οποία 
υπολογίζεται η δαπάνη επισκευής του κτιρίου, ακριβής περιγραφή της κατάστασης 
των βλαβέντων κτιρίων πριν και µετά την πυρκαγιά, το είδος κάθε εργασίας 
αποκατάστασης και η τιµή µονάδας των υλικών, ο τρόπος υπολογισµού της αξίας και 
του συντελεστή απαξίωσης κάθε επιµέρους µηχανολογικού εξοπλισµού, ειδική 
περιγραφή των µερικότερων τµηµάτων κάθε κινητού που φέρεται ως καταστραφέν, 
ώστε µε βάση την εκτιµηθείσα έκταση της φθοράς τους να κριθεί αν πρόκειται περί 
ολικής καταστροφής, καθώς και το έτος κατασκευής καθενός, για να υπολογιστεί η 
αξία τους κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της πυρκαγιάς», στοιχεία τα οποία 
ενδεχοµένως να προσδιορίζουν σαφέστερα το περιεχόµενο της αγωγής, πλην όµως η 
παράλειψη τους δεν οδηγεί σε αοριστία, αλλά µπορούν να προκύψουν µε πληρότητα 
από τις αποδείξεις 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012.85 
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 211 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Άδεια οδήγησης. Ερµηνεία 
συµβάσεως. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. 
- Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 απόφασης του υπουργείου 
Εµπορίου (ΦΕΚ 795/1978) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 
489/1976 "περί της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινήτου αστικής ευθύνης" 
ορίζεται ότι αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίαι προξενούµεναι υπό οδηγού µη 
έχοντος την υπό του νόµου δια την κατηγορίαν του οχήµατος το οποίον οδηγεί 
προβλεπόµενη άδεια οδηγήσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. ΓΠΝ/1911 (που διατηρήθηκε σε ισχύ 
µε το άρθρο 114 ΕισΝΑΚ) "κάτοχος αυτοκινήτου θεωρείται πας ο κατά τον χρόνον 
του ατυχήµατος κατέχων το αυτοκίνητο είτε κατά κυριότητα είτε εκ συµβάσεως, 
εκµεταλλευόµενος δι' αυτό εν ιδίω ονόµατι, ως και ο αυτογνωµόνως 
επιλαµβανόµενος της κατοχής αυτοκινήτου και χρησιµοποιών τούτο καθ' οιονδήποτε 
τρόπον." Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόµου "δια 
πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργίαν ζηµίαν προς τρίτους, ενέχεται εις 
αποζηµίωση ότε οδηγός και ο κατά το άρθρο 2 κάτοχος, ο δε ιδιοκτήτης εν η 
περιπτώσει είναι τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος, ενέχεται µόνο µέχρι της αξίας του 
αυτοκινήτου". Κατά τη διάταξη του άρθρου 926 παρ. 1 ΑΚ "αν από κοινή πράξη 
περισσοτέρων περιήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται παράλληλα 
περισσότεροι ενέχονται όλοι εις ολόκληρον". Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι 
καθιερώνεται αντικειµενική ευθύνη ή ευθύνη από διακινδύνευση σε βάρος του 
οδηγού, του κατόχου και του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, οι οποίοι 
ενέχονται εις ολόκληρον έναντι του παθόντος προς αποκατάσταση της ζηµίας του. Η 
ευθύνη αυτή συνδέεται προς κάθε µια από τις ως άνω ιδιότητες, η οποία µόνη της 
αρκεί για τη θεµελίωση της ευθύνης, χωρίς την ανάγκη συνδροµής άλλης πρόσθετης 
προϋπόθεσης. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου αυτοκινήτου θεµελιώνεται 
ανεξάρτητα από το αν αυτός κατά το χρόνο του ατυχήµατος είναι οδηγός ή κάτοχος 
τούτου. Ο νόµος για να µετριάσει την αυστηρότητα της αντικειµενικής ευθύνης του 
ιδιοκτήτη, ο οποίος, δεν είναι κάτοχος ή οδηγός µε την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 
ΓΠΝ/1911, περιορίζει ποσοτικά την ευθύνη του µέχρι την αξία του ζηµιογόνου 
αυτοκινήτου κατά τον αµέσως, πριν από το ατύχηµα χρόνο. Ενόψει δε και του 
σκοπού του ανωτέρω νόµου ΓΠΝ/1911 που απέβλεπε στην αυξηµένη και 
αντικειµενική ευθύνη του κατέχοντος αυτοκίνητο σαν τίµηµα αυτού για την έναντι 
των κινδύνων από τη λειτουργία του απόλαυση των ωφελειών του αυτοκινήτου 
προκύπτει, ότι ως κάτοχος του αυτοκινήτου δεν θεωρείται ο κατά τις διατάξεις του 
ΑΚ κάτοχος, δηλαδή εκείνος που ασκεί απλώς την επ' αυτού φυσική εξουσία (974 
ΑΚ), αλλά εκείνος που εκµεταλλεύεται το αυτοκίνητο ως ιδιοκτήτης (κύριος ή 
επικαρπωτής) ή ο δικαιούµενος σε εκµετάλλευση του αυτοκινήτου δυνάµει 
συµβάσεως µετά του κυρίου (µισθώσεως, χρησιδανείου, εταιρίας). Ο χρησάµενος στη 
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σύµβαση χρησιδανείου δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτοχος σε κάθε περίπτωση, αλλά 
µόνο αν βαρύνεται µε µέρος τουλάχιστον των εξόδων λειτουργίας αυτοκινήτου και 
έτσι, δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτοχος το πρόσωπο που από το γονέα του ή το φίλο 
του χρησιδανείζεται το αυτοκίνητο για ένα και µόνο ταξίδι ή "βόλτα", αφού το 
παραπάνω διακριτικό της κατοχής στοιχείο της εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου 
εξακολουθεί να υφίσταται στον κύριο.  
- Κατά το άρθρο 173 του ΑΚ κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις, κατά δε το άρθρο 200 
ΑΚ οι συµβάσεις ερµηνεύονται, όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και 
τα συναλλακτικά ήθη. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συµβατικός όρος 
µεταξύ του ασφαλισµένου και του ασφαλιστή περί αποκλεισµού ευθύνης του 
τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόµενη άδεια 
οδηγήσεως, πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας παραβιάζεται κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή η 
οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένως. Η παραβίαση των ερµηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 
ΑΚ προϋποθέτει διακαιοπραξία η σύµβαση της οποίας παραλήφθηκε η ερµηνεία, 
καίτοι διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως, έστω και εµµέσως, κενό ή αµφιβολία ως προς 
τη δήλωση βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων είτε ερµηνεύτηκε κακώς. Στην 
περίπτωση αυτή οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο παραλείπει 
να προσφύγει σ' αυτούς για διατυπώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων ή 
όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή 
όταν παραλείπει ν' αναφέρει στην απόφασή του πραγµατικά περιστατικά από τα 
οποία προκύπτει η εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 926, 974, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 2, 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.980 * ΝοΒ 2012.1954 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1136 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη έγκαιρη ενηµέρωση του ασφαλιστή για την ασφαλιστική περίπτωση. απαλλαγή 
ασφαλιστή. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
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εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Παραπέµπει στην Ολοµέλεια. 
- Με το άρθρο 7 § 1 εδ. α' του Ν. 2496/1997 "Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις 
της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι ο λήπτης 
της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή, ενώ µε την 
§ 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης 
των υποχρεώσεων της § 1 αυτού του άρθρου παρέχει το δικαίωµα στον ασφαλιστή να 
ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας του. Ακολούθως, µε την § 5 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι: "ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισµα αν η 
επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται στη µεν ασφάλιση ζηµιών σε δόλο 
ή σε βαριά αµέλεια, στη δε ασφάλιση προσώπων, µόνο σε δόλο του λήπτη της 
ασφάλισης ή του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος...", ενώ µε την § 
6 εδ. α' του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: "µε την ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να 
διευρυνθούν οι περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή 
ο ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων". 
Από την παραπάνω διάταξη (της § 2) προκύπτει ότι στις περιπτώσεις της ιδιωτικής 
ασφαλίσεως η παράλειψη της υποχρεώσεως (ήτοι του ασφαλιστικού βάρους) που 
επιβάλλεται στον ασφαλισµένο προς αναγγελία της επέλευσης του κινδύνου στον 
ασφαλιστή µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται είτε νόµιµα είτε συµβατικά, δεν 
συνεπάγεται την απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωση του προς καταβολή 
του ασφαλίσµατος, αλλά µπορεί, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες 
προϋποθέσεις, να γεννήσει υποχρέωση του ασφαλισµένου προς αποκατάσταση της 
ζηµίας, την οποία ενδεχοµένως είχε υποστεί ο ασφαλιστής εξ αιτίας της παραλείψεως 
αυτής. Περαιτέρω µε τη διάταξη του άρθρου 33 του ως άνω ασφαλιστικού νόµου 
ορίζεται ότι "κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώµατα του λήπτη της 
ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος είναι άκυρη, 
εκτός αν ορίζεσαι κάτι άλλο ειδικά στον παρόντα νόµο ή αν πρόκειται για ασφάλιση 
µεταφοράς πραγµάτων, πίστωσης ή εγγύησης, καθώς και θαλάσσια ή αεροπορική 
ασφάλιση ζηµιών". Η εν λόγω, κεφαλαιώδους σηµασίας διάταξη του ΑσφΝ, καθιστά 
"ηµιαναγκαστικού" δικαίου το σύνολο των διατάξεων του νόµου, µε την έννοια ότι 
αν δεν ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στον ΑσφΝ δεν µπορούν µε την ασφαλιστική 
σύµβαση να περιοριστούν τα δικαιώµατα του λήπτη της ασφάλισης, παρά µόνο να 
διευρυνθούν. Ο περιορισµός αυτός, όµως, δεν ισχύει, σύµφωνα µε την παραπάνω 
διάταξη, στις ασφαλίσεις που συνάπτονται νια επαγγελµατικούς λόγους, όπως είναι η 
ασφάλιση µεταφοράς πραγµάτων, οι θαλάσσιες και αεροπορικές ασφαλίσεις ζηµιών, 
καθώς και οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων που είναι από τη φύση τους 
ασφαλίσεις που κατά κανόνα συνάπτονται για επαγγελµατικούς λόγους. Κατά την 
πλειοψηφούσα γνώµη από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 7 και 33 του ν. 
2490/1997 προκύπτει ότι το τελευταίο καθιστά πράγµατι ηµιαναγκαστικού δικαίου 
εκείνες του άρθρου 7, µε την έννοια ότι εγκύρως µπορεί να συµφωνηθεί µε ειδικό όρο 
της συµβάσεως ασφαλίσεως ότι ο ασφαλισµένος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον ασφαλιστή την επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως εντός ορισµένης 
προθεσµίας από την επέλευσή της και ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο 
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ασφαλισµένος δεν ανταποκριθεί στο ασφαλιστικό αυτό βάρος επιτρεπτώς 
περιορίζονται τα δικαιώµατα του ασφαλισµένου µε µείωση του οφειλοµένου 
ασφαλίσµατος στις συµβάσεις που συνάπτονται για επαγγελµατικούς λόγους, πλην ο 
περιορισµός αυτός δεν µπορεί να λάβει εγκύρως συµβατικώς την µορφή της πλήρους 
απαλλαγής του ασφαλιστή από την καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίσµατος, η 
οποία αποτελεί και την κύρια συµβατική του υποχρέωση, όταν µάλιστα δεν συνδέεται 
αιτιωδώς και δεν καλύπτεται πλήρως η υπαίτια παραβίαση του ασφαλιστικού βάρους 
από την συνοµολογειθείσα πλήρη απαλλαγή του ασφαλιστή. Στις σηµειούµενες στην 
αρχή της παρούσης αιτιολογίες της προσβαλλόµενης αποφάσεως διαλαµβάνεται, ιδία, 
(α) ότι κατά τους ειδικότερους όρους της θεµελιωτικής της αγωγικής αξιώσεως 
καταβολής του ασφαλίσµατος συµβάσεως ασφαλίσεως πιστώσεως, η αναιρεσείουσα 
βαρύνεται µε την υποχρέωση (αα) ειδοποιήσεως της αναιρεσίβλητης στην περίπτωση 
υπερβάσεως της µεγίστης περιόδου πιστώσεως του οφειλοµένου στην αναιρεσείουσα 
τιµήµατος, (ββ) σε περίπτωση υπερβάσεως της εν λογω περιόδου πιστώσεως η 
αναιρεσείουσα διέθετε έκτοτε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών για την είσπραξη 
από εκείνη του οφειλοµένου τιµήµατος µε την λήψη των απαραιτήτων προς τούτο 
µέτρων και µετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω τρίµηνης προθεσµίας (γγ) να 
αποστείλει παραγγελία επανεισπράξεως του οφειλοµένου τιµήµατος πωλήσεως στην 
εισπρακτική εταιρεία "NAMINTER" και παράλληλα (δδ) να ενηµερώσει την 
αναιρεσίβλητη για την µη πληρωµή της απαιτήσεως, (β) ότι εγκύρως συµφωνήθηκε 
ότι η παράλειψη της αναιρεσείουσας να ανταποκριθεί στα µε στοιχ. (αα)-(δδ) 
ασφαλιστικά της βάρη η αναιρεσίβλητη απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής του αποζηµιωτικού χαρακτήρα ασφαλίσµατος, εκτός αν η παραβίαση 
θεωρείται ανυπαίτια, και (γ) ότι η αναιρεσείουσα παρέλειψε να προβεί σε 
εµπρόθεσµη προς την αναιρεσίβλητη δήλωση περί µη πληρωµής της απαιτήσεως, µε 
αποτέλεσµα την απώλεια της αξιώσεώς της προς αποζηµίωση, ανέλεγκτη περί 
πραγµάτων κρίση της σε συνέπεια µε την οποία απέρριψε την αγωγή της 
αναιρεσείουσας ως κατ' ουσίαν αβάσιµη. Με τις παραδοχές της αυτές, και ιδία εκείνη 
µε στοιχ. (β) περί εγκυρότητας του όρου περί οριστικής απαλλαγής της 
αναιρεσίβλητης από την απαλλαγή της αναιρεσίβλητης από την κυρία συµβατική της 
υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσµατος σε περίπτωση µη ανταποκρίσεως της 
αναιρεσείουσας στο µε στοιχ. (δδ) ασφαλιστικό αυτής βάρος, ευθέως παραβίασε κατά 
την πλειψηφούσα πάντοτε γνώµη, τις διατάξεις των άρθρων 7 και 33 του ν. 
2496/1997, κατά την βάσιµα περί τούτου διατυπούµενη µε τον πρώτο κατά σειρά 
λόγο και παραδεκτώς συµπληρούµενο µε την παρούσα (ΚΠολ∆ 562 παρ. 4) 
αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆.  
Αντίθετα κατά την µειοψηφούσα γνώµη των µελών του ∆ικαστηρίου Βασιλείου 
Φούκα και Γεωργίου Γεωργέλλη Αρεοπαγιτών, ο περιορισµός της διατάξεως του 
άρθρου 33 του ν. 2496/1997 δεν ισχύει, σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη, στις 
ασφαλίσεις που συνάπτονται για επαγγελµατικούς λόγους, όπως είναι η σύµβαση 
ασφαλίσεως µεταφοράς πραγµάτων, οι θαλάσσιες και αεροπορικές ασφαλίσεις 
ζηµιών, καθώς και οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων που είναι από τη φύση 
τους ασφαλίσεις που κατά κανόνα συνάπτονται για επαγγελµατικούς λόγους, οπότε η 
ρύθµιση της υποχρέωσης αναγγελίας και των υποχρεώσεων περιορισµού η µείωσης 
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της ζηµίας καθώς και των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης τους ρυθµίζεται 
ελεύθερα από τους συµβαλλοµένους Από την τελευταία ως άνω διάταξη του 
ασφαλιστικού νόµου (άρθρο 33) προκύπτει, ότι για τις ως άνω ειδικά προβλεπόµενες 
ασφαλίσεις η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 7 § 2 δεν είναι αναγκαστικού 
δικαίου και συνεπώς µπορεί εγκύρως να συµφωνηθεί µε ειδικό όρο του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ότι ο ασφαλισµένος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην ασφαλιστική εταιρία την επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως µέσα σε 
ορισµένη προθεσµία από αυτή και ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν τηρήσει 
την υποχρέωση του αυτή, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς 
καταβολή του ασφαλίσµατος. Σε συνέπεια µε τη νοµική αυτή παραδοχή ο επίµαχος 
πρώτος κατά σειρά λόγος πρέπει, κατά την µειοψηφούσα γνώµη, αρνητικά να 
αξιολογηθεί, ως αβάσιµος. Η θετική αξιολόγηση και παραδοχή της διατυπούµενης µε 
τον πρώτο κατά σειρά λόγο του κυρίου δικογράφου αναιρετικής αιτιάσεως από το 
άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ µε πλειοψηφία µιας ψήφου καθιστά υποχρεωτική, κατ' 
επιταγή της διατάξεως του άρθρου 563 παρ. 2β εδ. 3 περ. α' ΚΠολ∆, την παραποµπή 
του λόγου αυτού αναιρέσεως στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα (αλλά και µόνον εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν 
προσκοµίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και 
από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1' στοιχ. β, 346 
και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη 
διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των 
διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων 
δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και 
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε 
τις προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε µε αναφορά 
δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων 
προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Η τελευταία αυτή διάταξη, 
αναφέρεται βέβαια στον τρόπο επαναφοράς "ισχυρισµών", έχει όµως εφαρµογή και 
για την επίκληση αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου 
(ΟλΑΠ 23/2008). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 ΚΠολ∆, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 1915/2001" και ισχύει στην προκειµένη 
περίπτωση, κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, το 
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή προξένου, 
το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 
αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται 
να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Οι βεβαιώσεις 
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αυτές δεν αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 342 επ. του 
ΚΠολ∆, αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο που διακρίνεται από τα έγγραφα, και γι' 
αυτό ακριβώς, αν η απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου αναφέρει µόνο, ότι 
λήφθηκαν υπόψη τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν αποδεικνύεται 
ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και τις ένορκες βεβαιώσεις που είχαν προσκοµίσει και 
επικαλεστεί οι διάδικοι και ιδρύεται ο ανωτέρω από το άρθρο 559 αριθ. 11 λόγος 
αναιρέσεως. Η επίκληση της ένορκης βεβαίωσης πρέπει να γίνεται µε τις προτάσεις 
κατά τη συζήτηση µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, και να είναι 
ειδική, ούτως ώστε να προκύπτει από αυτή ο αριθµός, ο εξετασθείς µάρτυρας και ο 
εξετάσας και να καθορίζεται ότι έλαβε χώρα νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου ή ότι 
αυτός παραστάθηκε, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση η εκ της µη κλητεύσεως 
ακυρότητα θεραπεύεται. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο του εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, συντρέχει όταν υπάρχει 
διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, δηλαδή λάθος ανάγνωση του 
κειµένου του εγγράφου. Η παραµόρφωση µπορεί να γίνει θετικά, µε την µεταβολή 
του κειµένου του εγγράφου ή αρνητικά µε την παράλειψη Χρησίµων περικοπών και 
το ζήτηµα πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό. ∆εν ιδρύεται 
όµως ο λόγος αυτός, όταν αναφέρεται στην εκτίµηση του περιεχοµένου εγγράφου για 
τη συναγωγή αποδεικτικού πορίσµατος διαφορετικού από εκείνο που θεωρεί ορθό ο 
αναιρεσείων.  
- Κατά τους ορισµούς της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή 
αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως, υπάρχει όταν το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο 
επαρκή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το 
νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως 
"ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στην θεµελίωση 
ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό 
µέσο, όχι όµως και απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνδέονται µε την 
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως. 
- Κατά τη 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 από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσει αυτόν ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
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ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη επαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
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Ν∆: 400/1970, άρθ. 59,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 7, 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.656  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Καταγγελία ασφαλιστικής σύµβασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 442 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ζηµιών. Υποχρέωση ασφαλισµένου να  δηλώσει κάθε περιστατικό που 
γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Καταγγελία σύµβασης εκ µέρους του ασφαλιστή. Προθεσµία. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α Ί 6 εδ. α' και β' και 7 εδ. β' και γ' Ν. 2496/1997 σε 
συνδυασµό προς το άρθρο 36 παρ. 24 περ. α' του ίδιου νόµου και τα άρθρα 211 επ. 
και ιδίως 214 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής 
συµβάσεως µεταξύ αφενός του ασφαλιστού και αφετέρου του λήπτου της 
ασφαλίσεως, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει σε εκείνον (ασφαλιστή) κάθε 
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση 
του ασφαλιστικού κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση 
του ασφαλιστή. Σε περίπτωση δε παραβάσεως εκ µέρους του λήπτη της ως άνω 
υποχρεώσεως από δόλο, ο ασφαλιστής, λαµβάνοντας βέβαια γνώση της παραβάσεως 
και σταθµίζοντας τα συµφέροντά του, έχει δικαίωµα είτε να εµµείνει στη σύµβαση, 
δηλώνοντας ενδεχοµένως τούτο ρητά στον λήπτη, είτε να καταγγείλει τη σύµβαση, 
επιφέροντας ασφαλώς τη λύση της, και έτσι να απαλλαγεί, µάλιστα δε αµέσως µετά 
την συντέλεση της καταγγελίας, της υποχρεώσεώς του προς καταβολή του 
ασφαλίσµατος. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωµα για καταγγελία υπόκειται σε 
αποσβεστική προθεσµία, αφού ο ασφαλιστής δικαιούται να προβεί στην καταγγελία 
µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τότε που έλαβε γνώση της παραβάσεως. Ευνόητο 
είναι ότι µετά την άπρακτη πάροδο αυτής της προθεσµίας ο ασφαλιστής τεκµαίρεται 
αµάχητα ότι εµµένει στη σύµβαση. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της 
µηνιαίας προθεσµίας, πριν, εννοείται, από την κατά τα ανωτέρω καταγγελία, ο 
ασφαλιστής απαλλάσσεται, µάλιστα δε αµέσως µετά την επέλευση της ασφαλιστικής 
περιπτώσεως, της υποχρεώσεώς του προς καταβολή του ασφαλίσµατος και, βέβαια, η 
εκ µέρους τούτου καταγγελία της συµβάσεως δεν απαιτείται πια για να επιφέρει την 
προαναφερόµενη απαλλαγή. Ποιες, όµως, είναι οι έννοµες συνέπειες, αν η 
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν από την εκ µέρους του ασφαλιστή γνώση της 
παραβάσεως δεν προβλέπεται ρητά στο νόµο. Ενόψει του ότι δεν εναρµονίζεται µε τη 
λογική ούτε το να απαιτείται, προς επέλευση της προµνηµονευόµενης απαλλαγής, η 
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εµπρόθεσµη καταγγελία της συµβάσεως εκ µέρους του εν λόγω ασφαλιστή, όταν 
αυτός αγνοεί την παράβαση, που αποτελεί την αιτία της καταγγελίας, ούτε το να 
προστατεύεται αυτός, ο µη γνώστης της παραβάσεως ασφαλιστής, µέσω των γενικών 
διατάξεων του αστικού δικαίου (περί απάτης κ.λ. π.) και έτσι ενδεχοµένως να 
βρίσκεται αυτός, από άποψη έννοµης προστασίας, σε χειρότερη θέση έναντι εκείνης 
του προβλεπόµενου στην τελευταία ως άνω διάταξη ασφαλιστή, που γνωρίζει την 
παράβαση, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά το πνεύµα και το σκοπό των 
προεκτιθέµενων διατάξεων, επιβάλλεται η αναλογική εφαρµογή της τελευταίας εκ 
τούτων των διατάξεων (βλ. ΑΠ 1119/2003 και ΑΠ 1450/2006).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνος δικαίου ιδρύεται (και) αν αυτός δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του" η παράβαση δε 
συντελείται και επί παραλείψεως εφαρµογής κανόνος δικαίου ο οποίος είναι 
εφαρµοστέος κατ' αναλογίαν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 211 επ., 214,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 3, 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.647, σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 798 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβη σώµατος ή υγείας. Πλαγιαστική αγωγή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 929 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι σε περίπτωση 
αδικοπραξίας από την οποία βλάπτεται το σώµα ή η υγεία του προσώπου, αξίωση 
αποζηµιώσεως στην έκταση που διαγράφει ο νόµος έχει το πρόσωπο κατά του οποίου 
στρέφεται η αδικοπραξία και από την οποία αυτό ζηµιώνεται. ∆ηλαδή δικαιούχος της 
αποζηµιώσεως είναι το άµεσο υποκείµενο της εκ της αδικοπραξίας προσβολής. Τρίτα 
πρόσωπα έστω και του οικογενειακού περιβάλλοντος του άµεσου θύµατος της 
αδικοπραξίας, τα οποία υφίστανται βλάβη στα περιουσιακά τους συµφέροντα ή 
δοκιµάζουν και αυτά ηθική βλάβη από την κατά του άµεσου θύµατος αδικοπραξίας 
είναι εµµέσως και αµέσως ζηµιούµενοι και η ζηµία τους δεν εµπίπτει στο πεδία 
προστασίας των άρθρων 914 και 929 ΑΚ. Ως εµµέσως ζηµιούµενοι τρίτοι εµπίπτουν 
στο προστατευτικό πεδίο του νόµου µόνο στις οριζόµενες στο νόµο εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπως είναι αυτές των άρθρων 928 εδ β και 929 εδ β ΑΚ που δεν 
επιδέχονται ανάλογη εφαρµογή. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 932 
ΑΚ, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει σ' αυτόν που έπαθε προσβολή της υγείας του 
αδικοπραξία εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. Από τα παραπάνω εξηγείται το συµπέρασµα ότι σε περίπτωση προσβολής 
της υγείας κάποιου από αδικοπραξία χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του 
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µπορεί να ζητήσει µόνο ο άµεσα παθών την σωµατική βλάβη οποιασδήποτε µορφής 
όχι και οι γονείς αυτού ή άλλοι άµεσοι συγγενείς αυτού, που µπορεί να επιβαρύνονται 
ή και να δοκιµάζονται ψυχικώς από τον εν λόγω τραυµατισµό του (βλ. ΑΠ 1583/2001 
∆/νη 2002/705).  
- Κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, οι δανειστές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν δικαστική 
προστασία ασκώντας το δικαίωµα του οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί, 
εκτός αν συνδέονται στενά µε το πρόσωπό του. Προϋπόθεση της πλαγιαστικής αυτής 
αγωγής είναι η αδράνεια του ασφαλισµένου και υπόχρεου προς αποζηµίωση του 
παθόντος τρίτου να ασκήσει κατά του ασφαλιστή του την αξίωση ελευθερώσεως. Το 
αίτηµα της πλαγιαστικής αγωγής πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο, ώστε µε αυτή να 
ζητείται η καταδίκη του ασφαλιστή να καταβάλει στον ασφαλισµένο, όχι δε προς τον 
ενάγοντα τρίτο. Η αξίωση αυτή έχει ως βάση τη σύµβαση ασφαλίσεως και πηγή της 
είναι η αδικοπραξία του ασφαλισµένου. Κατά την κρατούσα δε άποψη στη θεωρία 
και νοµολογία, το δικαίωµα του ασφαλισµένου να στραφεί κατά του ασφαλιστή του 
για να τον καλύψει ασφαλιστικά γεννιέται από τον χρόνο που θα επέλθει η 
ασφαλιστική περίπτωση, δηλαδή το τέλος του έτους µέσα στο οποίο θα επιδώσει ο 
παθών στον ασφαλισµένο την αγωγή αποζηµιώσεως. Συνεπώς, πριν από την επίδοση 
στον ασφαλισµένο και υπόχρεο σε αποζηµίωση της αγωγής του παθόντος, δεν 
γεννιέται το δικαίωµα του ασφαλισµένου να απαιτήσει από τον ασφαλιστή του 
κάλυψη µε τον µηχανισµό της πλαγιαστικής αγωγής. Περαιτέρω, πριν την ως άνω 
επίδοση στον ασφαλισµένο της αγωγής του παθόντος, αφού δεν έχει γεννηθεί η 
αξίωση του ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσµατος, δεν 
µπορεί να νοηθεί καν αδράνεια ενός προσώπου, το οποίο ακόµη τότε δεν έχει 
αποκτήσει την ιδιότητά του δανειστή του ασφαλιστή του. Εποµένως, όταν ο παθών 
τρίτος µε το ίδιο δικόγραφο ασκεί ευθεία αγωγή κατά του υπόχρεου ασφαλισµένου 
και πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή, κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, δεν 
προλαβαίνει να συντρέξει ή κατά την τελευταία αυτή διάταξη προϋπόθεση της 
αδράνειας του οφειλέτη. Σε µια τέτοια περίπτωση η πλαγιαστική αγωγή ασκείται 
προώρως, ενόψει του ότι δεν έχει γεννηθεί ακόµη αξίωση του ασφαλισµένου κατά 
του ασφαλιστή, ούτε έχει επακολουθήσει αδράνεια αυτού (ασφαλισµένου), που 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση πλαγιαστικής αγωγής. Είναι αυτονόητο 
ότι στην περίπτωση αυτήν η αδράνεια του ασφαλισµένου θα εµφανιστεί, όταν ο 
παθών τρίτος περιορισθεί στην άσκηση ευθείας µόνον αξιώσεως κατά του 
ασφαλισµένου. Τότε γεννιέται η αξίωση του τελευταίου κατά του ασφαλιστή και 
έκτοτε µπορεί να αρχίσει περίοδος αδράνειας του ασφαλισµένου, που µπορεί να 
δικαιολογήσει άσκηση πλαγιαστικής αγωγής (ΑΠ 557/1998). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος για αναίρεση 
απόφασης αν δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις 
παραδοχές της τα περιστατικά που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για 
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την κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει 
την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν, δεκτά και 
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις, αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
συναγόµενου απ' αυτές συµπεράσµατος, γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση 
του αυτή, ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ 1 ΚΠολ∆), εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 928, 929, 932,  
ΚΠολ∆: 72, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.241, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 371 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµα. Αθέµιτος ανταγωνισµός. ∆ιαδίκτυο. Domain name. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1 εδ. α', β' και γ', 18 παρ. 1 και 26 του Ν. 
2239/1994 "περί σηµάτων" που συνόψισε σε ενιαίο κείµενο την υφισταµένη ελληνική 
νοµοθεσία για τα εµπορικά σήµατα, αποτελούµενη κατά βάση από το Ν. 1998/1939 
και το ν. 3205/1955, καθώς και το Π.∆ 3171/1992, που ενσωµάτωσε στο ελληνικό 
δίκαιο την 89/104/ΕΟΚ/21.12.1980 πρώτη οδηγία, συνάγονται τα εξής: α) Σήµα 
θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, β) Με 
την καταχώρηση του σήµατος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα 6 
επ. του ίδιου νόµου, παρέχεται στον καταθέτη το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως 
του σήµατος στα προϊόντα ή εµπορεύµατα, για την διάκριση των οποίων αυτό 
προορίζεται, και συγκεκριµένα παρέχεται σε αυτόν το δικαίωµα, να επιθέτει το σήµα 
στα προϊόντα, ή εµπορεύµατα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύµµατα και στις συσκευασίες 
των εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, στους τιµοκαταλόγους, 
στις αγγελίες στις κάθε είδους διαφηµίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το 
χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά, ή οπτικοακουστικά µέσα, ενώ όποιος χρησιµοποιεί ή 
παραποιεί ή αποµιµείται σήµα, που ανήκει σε άλλο, για διάκριση όµοιων ή 
παρόµοιων προϊόντων ή εµπορευµάτων, µπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή 
αποζηµίωση ή και για τα δύο. ∆εδοµένου του απολύτου χαρακτήρα του δικαιώµατος, 
κάθε προσβολή είναι κατ' αρχήν παράνοµη, διότι περιέχει εναντίωση στην 
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αποκλειστική εξουσία που παρέχει το δικαίωµα στο δικαιούχο, ώστε δεν ερευνάται 
περαιτέρω η τυχόν ύπαρξη πταίσµατος του τρίτου. γ) Παραποίηση του σήµατος 
συνιστά η ακριβής ή κατά τα κύρια αυτού µέρη αντιγραφή ή αναπαράστασή του, ενώ 
αποµίµηση αποτελεί η ιδιαίτερη προσέγγιση προς το ξένο σήµα, η οποία, όµως, λόγω 
οπτικής ή και ηχητικής εντυπώσεως, που προκαλεί η όλη παράσταση, και ανεξάρτητα 
από τις επί µέρους οµοιότητες και διαφορές των δύο σηµάτων, είναι δυνατόν να 
προκαλέσει για το κοινό, µε λήψη υπόψη, ως µέτρου, του άπειρου µέσου ατόµου και 
όχι του εξειδικευµένου χρήστη, σύγχυση υπό την έννοια θεωρήσεως, εκ πλάνης, του 
προϊόντος, στο οποίο χρησιµοποιείται, ως προερχοµένου από την επιχείρηση του 
δικαιούχου του σήµατος ή από επιχείρηση διάφορη µεν, σχετιζόµενη όµως 
οργανικώς, προς την επιχείρηση του δικαιούχου, κατά την παραγωγή ή τη διάθεση 
του προϊόντος (ΑΠ 1227/2008, ΑΠ 660/2008 και 1604/2004, 330/2007, ΑΠ 
1131/2005). Από τις ως άνω διατάξεις γίνεται φανερό, ότι (µε αυτές σκοπείται η 
προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης περί της 
προελεύσεως προϊόντων ή υπηρεσιών οµοίων ή συναφών µε εκείνες για τις οποίες 
έχει καταχωρηθεί το σήµα αλλά συγχρόνως και του δικαιούχου του σήµατος από τον 
κίνδυνο της εκµετάλλευσης της φήµης του και υπονόµευσης της διακριτικής και 
διαφηµιστικής δύναµης του ονόµατος, µε το οποίο κυκλοφορεί το προϊόν στην αγορά, 
ακόµη και όταν πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες διαφορετικές. Κατά το άρθρο 20 
παρ. 1 του ιδίου ως άνω Ν. 2239/1994, το δικαίωµα, που παρέχει το σήµα, δεν 
παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές ενδείξεις σχετικές µε το 
είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο 
παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας, ή άλλα χαρακτηριστικά 
τους, καθώς και το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο, προκειµένου να δηλωθεί ο 
προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη, που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο, και πάντως 
όχι εν είδει σήµατος. Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται η ειδική περίπτωση της 
σύγκρουσης σήµατος, που αποτελείται από όνοµα ή προσδιοριστικές δηλώσεις 
εµπορεύµατος, προς παρεµφερές όνοµα ή παρεµφερείς δηλώσεις, τις οποίες 
χρησιµοποιεί άλλος ανταγωνιστής. Η σύγκρουση αυτή αίρεται µε τον περιορισµό των 
από το πρώτο σήµα απορρεουσών εξουσιών υπέρ των άλλων ανταγωνιστών και της 
ολότητας, δηλαδή, µε την κατάθεση του πρώτου σήµατος, δεν εµποδίζεται άλλος να 
χρησιµοποιήσει το όνοµα, την επωνυµία, την κατοικία του, όπως και δηλώσεις για το 
είδος, το χρόνο και τον τόπο παραγωγής, την ποιότητα, τον προορισµό, την τιµή ή το 
βάρος κάποιου προϊόντος ή εµπορεύµατος οµοειδούς, αν η χρησιµοποίηση αυτή δεν 
γίνεται "εν είδει σήµατος", δηλαδή για τον προσδιορισµό της προέλευσης προϊόντων 
ορισµένης επιχείρησης, µε την επίθεση αυτού επάνω στα προϊόντα αυτά ή στα 
εµπορεύµατα. Υποδεικνύεται, έτσι, µε τη διάταξη αυτή και η δεκτικότητα της 
κατάθεσης ως σήµατος νεότερης ένδειξης, η οποία περιέχει τις αναφερόµενες στη 
διάταξη αυτή δηλώσεις, αν δεν χρησιµοποιούνται "εν είδει σήµατος", δηλαδή κατά 
τρόπο, που δεν δηµιουργεί κίνδυνο σύγχυσης (ΑΠ 330/2007).  
Συνεπώς, δεν εµποδίζεται ο τρίτος, να χρησιµοποιεί σήµα άλλου ως επωνυµία του ή 
ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του, προς διάκρισή του στο εµπόριο, όπου 
δραστηριοποιείται, και συναλλάσσεται και όχι για τον προσδιορισµό της προέλευσης 
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των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησής του, υπό τον περαιτέρω, όµως, 
περιορισµό ότι η χρήση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο εµπόριο και τη 
βιοµηχανία συναλλακτικά ήθη. Ο σχετικός ισχυρισµός του εναγοµένου, που 
χρησιµοποιεί το σήµα τρίτου ως επωνυµία ή διακριτικό τίτλο ή εν γένει διακριτικό 
γνώρισµα της επιχείρησής του, συνιστά ένσταση, στηριζόµενη στην παραπάνω 
διάταξη. Πράγµατι, γίνεται δεκτό, υπό το δίκαιο που ισχύει τώρα (Ν. 2239/1994), ότι, 
όταν πρόκειται για σήµα φήµης στην Ελλάδα, ο τρίτος δεν έχει το δικαίωµα να 
χρησιµοποιεί το σήµα φήµης, ιδίως µε µορφή επωνυµίας ή διακριτικού γνωρίσµατος 
της δικής του επιχείρησης, έστω και αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του δεν οµοιάζουν 
µε εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί, εφόσον η χρησιµοποίηση του 
µεταγενεστέρου σήµατος ή διακριτικού γνωρίσµατος θα προσπόριζε σ' αυτόν, χωρίς 
εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του 
προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού 
(άρθρα 4 παρ. 1 γ' και 26 παρ. 1 Ν. 2239/1994). Η διεύρυνση αυτή της προστασίας 
του σήµατος φήµης, πέραν των όµοιων ή παρόµοιων προϊόντων, δικαιολογείται από 
την ανάγκη προστασίας του έντονου διακριτικού του χαρακτήρα ή της φήµης του. Για 
να υπάρχει, όµως, σήµα φήµης και, εποµένως, ανάγκη διευρυµένης προστασίας, 
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) αυξηµένος βαθµός 
καθιέρωσής του στις σχετικές συναλλαγές, β) µοναδικότητα του σήµατος, µε την 
έννοια ότι αυτό δεν έχει φθαρεί χρησιµοποιούµενο κατά τρόπο ευρύ από τρίτους σε 
ανόµοια προϊόντα, γ) να εµφανίζει το σήµα ορισµένο βαθµό ιδιοτυπίας (στην 
εµφάνισή του, στην εκφραστική του δύναµη κ.ά.) και δ) να υπάρχει µία θετική 
εκτίµηση του κοινού (παραστάσεις ποιότητας) σχετικά µε τα προϊόντα που διακρίνει 
(ΣτΕ 2.812/1998). Εξάλλου βασική προϋπόθεση για την άσκηση ηλεκτρονικού 
εµπορίου, αποτελεί η δηµιουργία ενός χώρου στο διαδίκτυο (internet), όπου θα 
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση των συναλλαγών. Μέσο 
(εισιτήριο) για την είσοδο στο διαδίκτυο αποτελεί το "domain name" (όνοµα 
περιοχής), το οποίο κατ' ουσία επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επιτρέποντας 
την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου µε τον κάτοχο της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης. Έτσι ο χρήστης, συνδεόµενος µε ένα συγκεκριµένο όνοµα διαδικτύου, 
επιθυµεί να έρθει σε επαφή µε τα δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα δεδοµένα και κατ' 
επέκταση µε το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, µε τον τρόπο δε αυτό 
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών ακόµη και η κατάρτιση συναλλαγών. Το 
"domain name" αποτελείται από σειρά αλφαριθµητικών χαρακτήρων (τουλάχιστον 
τριών και όχι περισσότερων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή µε λογικό ειρµό, σε µια ή 
περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σηµεία. Η τελευταία από τις λέξεις 
(κατά κανόνα συγκεκριµένη), αποτελεί και το σηµείο αναφοράς, συνήθως της χώρας 
αρχειακής καταχώρησης του "domain name" του χρήστη (Π.Χ. gr = Greece κ.λπ.) ή 
της βασικής ιδιότητας του (org = Organization). Το "domain name" δεν µπορεί κατ' 
αρχήν να ταυτισθεί µε την εµπορική επωνυµία, το διακριτικό τίτλο και το εµπορικό 
σήµα. Πρέπει, ωστόσο, να αποδίδεται σε αυτό λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου 
όσο και σήµατος, κατά έµµεσο τρόπο, όταν αυτό χρησιµοποιείται ως διακριτικό 
στοιχείο για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο, διότι, όπως και τα 
προηγούµενα, έχει πρωταρχικά εξατοµικευτική και αναγνωριστική λειτουργία. Η 
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ευχέρεια ελεύθερης χρήσης οποιασδήποτε ονοµασίας, όσο γνωστή και φηµισµένη και 
αν είναι, από τον πρώτο τυχόντα θα προκαλούσε τεράστιες ή ανεπανόρθωτες ζηµίες 
στην επιχείρηση που καθιερώθηκε στις συναλλαγές µε την επίµαχη ονοµασία. Για τη 
διαφύλαξη έτσι των νοµίµων συµφερόντων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα πρέπει 
να αποδοθεί στο "domain name" µια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και 
σήµατος. Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι κάτοχοι "domain name" στην πράξη 
εµφανίζονται στο διαδίκτυο µε τα διακριτικά γνωρίσµατα που τους κατέστησαν 
γνωστούς στον υλικό κόσµο, δηλαδή χρησιµοποιούν το όνοµα, την επωνυµία ή το 
σήµα τους, δεδοµένων µάλιστα των περιορισµένων ορίων παροχής "domain name" 
για κάθε χρήση αλλά και της επιβαλλόµενης συντοµίας για του είδους αυτού την 
επικοινωνία. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, η σύγκρουση µεταξύ διακριτικού 
γνωρίσµατος επιχείρησης, επωνυµίας, σήµατος κ.λ.π. και "domain name" θα αρθεί 
κατ' αρχάς, µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας κατά τα εν γένει 
ισχύοντα. Έτσι το οµοειδές του "domain name" αλλά και της δραστηριότητας του 
κατόχου του µε αντίστοιχο προγενέστερο διακριτικό γνώρισµα κ.λ.π., σαφώς 
συνηγορεί υπέρ της κατάφασης της προσβολής του προγενέστερου γνωρίσµατος. Ο 
κίνδυνος σύγχυσης, ωστόσο, πρέπει να νοηθεί ευρέως, ώστε να µην αποκλείεται 
ακόµα και όταν η µεταγενέστερη επιχείρηση παράγει η εµπορεύεται ανόµοια 
προϊόντα η προσφέρει ανόµοιες υπηρεσίες, αφού και στην περίπτωση αυτή ο 
καταναλωτής µπορεί να σχηµατίσει την εντύπωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή ότι ανάµεσα στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει 
σχέση συνεργασίας. Απαιτείται, όµως, στην περίπτωση αυτή, να υπάρχει τουλάχιστον 
κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονοµικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι 
αντιµαχόµενες επιχειρήσεις, και τούτο διότι η έλλειψη κάθε σχέσης των οικονοµικών 
κλάδων δραστηριότητας θα έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα 
παραπλάνησης ενός αµελητέου τµήµατος των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, το 
οποίο δεν θα επαρκούσε για την αποδοχή του κινδύνου σύγχυσης.  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού 
"απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικός ή γεωργικώς συναλλαγάς πάσα 
προς τον σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξη αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο 
παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της 
προσγενόµενης ζηµίας". Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Ίδιου 
νόµου "όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατος τινός, εµπορικής 
επωνυµίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής 
επιχειρήσεως ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον να προκαλέσει σύγχυσιν µε το 
όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα, άτινα έτερος 
νοµίµως µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν 
της χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος 
διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµησις των εµπορευµάτων, της συσκευής ή του 
περικαλύµµατος αυτών, εφόσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των 
συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων εµπορευµάτων άλλου τίνος". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι για την εφαρµογή του άρθρου 1 απαιτείται η πράξη 
αφενός να έγινε προς το σκοπό του ανταγωνισµού και αφετέρου να αντίκειται στα 
χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου κοινωνικού 
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ανθρώπου, που, κατά τη γενική αντίληψη, σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση 
(ΑΠ Ολ 2/2008) και 2) ότι για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση 
ξένου διακριτικού γνωρίσµατος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς 
την οποία αθέµιτος ανταγωνισµός δεν υπάρχει (ΑΠ 2026/2007, ΑΠ 1123/2002, ΑΠ 
1780/1999). Ειδικότερα, διακριτικό γνώρισµα είναι το µέσο, µε το οποίο 
εξατοµικεύεται είτε το πρόσωπο (λ.χ. το όνοµα του), είτε η επιχείρηση (λ.χ. 
διακριτικός τίτλος της), είτε το εµπόρευµα ή οι υπηρεσίες (λ.χ. το σήµα και ο 
διασχηµατισµός). (ΑΠ 606/2005). Σε αντίθεση µε τη γενική απαγορευτική ρήτρα του 
άρθρου 1 του Ν 146/1914, που απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, κατά την έννοια της 
πρόθεσης των άρθρων 914 και 919 ΑΚ, στην περίπτωση του άρθρου 13 του ίδιου 
νόµου αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο, που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, 
έστω και αν αυτή δεν γίνεται µε ανταγωνιστικό σκοπό. Χρήση, που µπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση, είναι η αυτούσια µίµηση και η παραποίηση, δηλαδή η 
χρησιµοποίηση µε µικρές µεταβολές, που δεν αρκούν για να αποτραπεί η σύγχυση. 
Έτσι, η παραποίηση µπορεί να είναι οπτική, ηχητική, εννοιολογική ή και συνειρµική, 
τον δε κίνδυνο σύγχυσης µπορεί να δηµιουργήσει η οµοιότητα λέξεων ή και αριθµών, 
που αποτελούν το γνώρισµα, εικόνων, ήχων, σχηµάτων, χρωµάτων, σχεδίων, 
συσκευασιών, διαφηµίσεων. Σηµασία έχει η γενική εντύπωση, που δηµιουργείται, 
ενώ ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποκλείεται, όταν η χρησιµοποίηση γίνεται µε µικρές 
παραλλαγές (ΑΠ 1409/1980). Κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει, όταν, λόγω οµοιότητας 
δύο διακριτικών γνωρισµάτων, µπορεί να δηµιουργηθεί παραπλάνηση στους 
συναλλακτικούς κύκλους και συγκεκριµένα σε ένα όχι εντελώς ασήµαντο µέρος των 
πελατών, όσον αφορά στην προέλευση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από 
ορισµένη επιχείρηση, είτε στην ταυτότητα της επιχείρησης, είτε στην ύπαρξη σχέσης 
συνεργασίας µεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Τέτοια σύγχυση πρέπει να αποφεύγεται, 
διότι ο σαφής σκοπός του νοµοθέτη είναι, να αποτρέπονται πεπλανηµένες εντυπώσεις 
ως προς τη δραστηριότητα µιας επιχείρησης και εκµετάλλευση της καλής της φήµης 
από άλλη επιχείρηση. Προϋπόθεση για να δηµιουργηθεί σύγχυση από τη χρήση των 
διακριτικών γνωρισµάτων είναι να έχουν διακριτική δύναµη, χωρίς την οποία δεν 
µπορούν να επιτελέσουν τον προορισµό τους. Ο βαθµός της διακριτικής δύναµης 
προσδιορίζει και την έκταση προστασίας. Η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί 
προϋπόθεση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισµάτων (ΑΠ 241/1991). 
Ο παραβάτης των ανωτέρω διατάξεων µπορεί να υποχρεωθεί σε παράλειψη χρήσεως 
του διακριτικού γνωρίσµατος, από το οποίο µπορεί να προκληθεί η σύγχυση που 
προαναφέρθηκε ή και σε αποζηµίωση εκείνου που ζηµιώθηκε, αν γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει, ότι µε τη χρήση αυτή µπορούσε να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 711/1988) ως 
και σε άρση της προσβολής, η οποία µπορεί να συνίσταται και στην κατάσχεση και 
καταστροφή. Ειδικότερα, αξίωση αποζηµίωσης αναγνωρίζεται στον ζηµιωθέντα τόσο 
στην περίπτωση του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 γενικά, όσο και στην περίπτωση του 
άρθρου 13 παρ. 18 του ίδιου νόµου, στη δεύτερη, όµως, περίπτωση µόνο, αν ο 
παραβάτης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (δηλαδή από αµέλεια δεν γνώριζε), ότι µε τη 
χρήση του ξένου διακριτικού γνωρίσµατος µπορούσε να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 
1131/1995, ΑΠ 241/1991). Σε περίπτωση αθέµιτου ανταγωνισµού δεν αποκλείεται 
και επί πλέον αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης εκείνου, σε 
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βάρος του οποίου έγινε η προσβολή, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρα  
914, 932 ΑΚ), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, ήτοι όταν ο 
προσβάλλων ενεργεί µε υπαιτιότητα. Περαιτέρω, η ως άνω γενική ρήτρα του άρθρου 
1 του Ν. 146/1914 εφαρµόζεται, συµπληρωµατικά - επικουρικά και επί εµπορικού ή 
βιοµηχανικού σήµατος, εφόσον η προστασία, που παρέχουν οι ειδικές περί σηµάτων 
διατάξεις του Ν. 2239/1994 δεν επαρκεί. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τη 
διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 προκύπτει ότι, για να παρασχεθεί στο 
δικαιούχο σήµατος η προβλεπόµενη από το νόµο για τον αθέµιτο ανταγωνισµό 
προστασία, απαιτείται, αφενός µεν πράξη, που να έγινε µε σκοπό ανταγωνισµού, και 
αφετέρου µε τη χρήση του ξένου σήµατος, να υπάρχει δυνατότητα πρόκλησης 
σύγχυσης στον κοινό καταναλωτή, σχετικά µε την προέλευση οµοίων προϊόντων, 
χωρίς την οποία (σύγχυση) δεν νοείται, όπως αναφέρθηκε, αθέµιτος ανταγωνισµός 
(ΑΠ 1131/1995, ΑΠ 310/1990). Εάν, όµως, το σήµα έχει επικρατήσει και ως 
διακριτικό γνώρισµα της επιχείρησης και λόγω της χρησιµοποίησης του από άλλον 
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, τότε το σήµα προστατεύεται και βάσει του άρθρου 13 
του Ν. 146/1914 "περί αθεµίτου ανταγωνισµού". Περαιτέρω, προς διάκριση της 
προέλευσης εµπορεύµατος από συγκεκριµένο φορέα, δύναται είτε α) να κατατεθεί και 
καταχωρισθεί σήµα, είτε β) να χρησιµοποιηθεί στις συναλλαγές ένδειξη, η οποία δεν 
καταχωρίσθηκε ως σήµα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ένδειξη προστατεύεται ως 
διασχηµατισµός υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 146/1914. Ως προς τον 
χρόνο έναρξης της προστασίας το σήµα διαφέρει από τον διασχηµατισµό. Το µεν 
σήµα έχει προτεραιότητα από την τυπική πράξη της κατάθεσής του, δηλαδή η 
αµετάκλητη παραδοχή του σήµατος και καταχώρισή του ενεργεί αναδροµικά από την 
δήλωσή του (άρθρο 19 παρ. 1 του ΑΝ 1998/1939 και. 15 Ν. 2239/1994), ο δε 
διασχηµατισµός από το ουσιαστικό γεγονός της καθιερώσεώς του στις συναλλαγές. 
Σε περίπτωση, κατά την οποία υφίσταται σύγκρουση µεταξύ σήµατος αφενός και 
διακριτικού γνωρίσµατος αφετέρου, τότε ισχύει ο κανόνας prior in tempore potior in 
iure. Ισχύει, δηλαδή, η αρχή της προτεραιότητας, υπό την προφανή έννοια ότι το 
παλαιότερον κτηθέν διακριτικό γνώρισµα υπερισχύει του νεοτέρου (ΑΠ 606/2005). 
Εποµένως, σε περίπτωση, κατά την οποία προηγήθηκε η χρησιµοποίηση στις 
συναλλαγές διακριτικού γνωρίσµατος, που έχει τα στοιχεία της ονοµατικής 
λειτουργίας και της διακριτικής δυνάµεως, και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση 
και αµετάκλητη παραδοχή σήµατος, τότε - σύµφωνα µε την προεκτεθείσα αρχή - 
υπερισχύει το διακριτικό γνώρισµα, οπότε ο δικαιούχος του τελευταίου, 
επικαλούµενος κατ' ένσταση την προτεραιότητά του, δικαιούται να αποκρούσει την 
επί παραλείψει αγωγή του δικαιούχου του σήµατος, ως κάτοχος υπέρτερου 
δικαιώµατος (ΑΠ 310/1990). Τέλος, η νοµιµοποίηση του διαδίκου απορρέει κατά 
κανόνα αµέσως από το νόµο και κυρίως από διατάξεις του ουσιαστικού και του 
δικονοµικού δικαίου. Εκείνος που εµφανίζεται, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, 
δικαιούχος ή υπόχρεος νοµιµοποιείται κατ' αρχήν ως ενάγων ή εναγόµενος (ΟλΑΠ 
18/2005, ΑΠ 26/2005). ∆ικαιούχος δε σήµατος, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις του Ν. 2239/1994 και ειδικότερα µε τη διάταξη του άρθρου 25 αυτού, 
µπορεί να είναι και επαγγελµατική ένωση προσώπων µε νοµική προσωπικότητα, 
οπότε γίνεται λόγος για "συλλογικό σήµα", που επιτελεί (όπως και το ατοµικό σήµα) 
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λειτουργία διάκρισης των προϊόντων ή υπηρεσιών, ως προερχοµένων όµως από 
οµάδα επιχειρήσεων και ρυθµίζεται στο νόµο κατά βάση οµοίως µε το ατοµικό, µε τη 
διαφορά ότι δικαίωµα χρήσεως αυτού δεν έχει ο δικαιούχος σύλλογος ή 
συνεταιρισµός, αλλά µόνο τα µέλη του. Σε περίπτωση πάντως προσβολής, στη 
δικαστική επιδίωξη των απορρεόντων από την καταχώριση του συλλογικού σήµατος 
δικαιωµάτων, νοµιµοποιείται κατ' αρχήν η ένωση (ως δικαιούχος) και όχι τα κατ' 
ιδίαν µέλη αυτής. Παρέπεται εποµένως ότι αν επαγγελµατική ένωση προσώπων 
(επιχειρηµατικών) µε νοµική προσωπικότητα χρησιµοποιεί εν είδει σήµατος και προς 
τον σκοπό διάκρισης και διαφήµισης των παρεχοµένων υπό των µελών της 
προσφεροµένων στο συναλλακτικό κοινό υπηρεσιών, τα οποία (µέλη της ένωσης) και 
αυτά εµφανίζονται στις συναλλαγές υπό τον ίδιο διακριτικό τίτλο, που όµως συνιστά 
αποµίµηση ή παραποίηση σήµατος που ανήκει σε άλλον, χωρίς την άδεια ή τη 
συναίνεση αυτού, προσβάλλοντας έτσι παράνοµα το δικαίωµα της αποκλειστικής 
χρήσης αυτού και δη κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει στο κοινό σύγχυση, κατά 
την έννοια και τις διακρίσεις που προεκτέθηκαν, η ένωση νοµιµοποιείται παθητικά 
στην άσκηση των σχετικών αγωγών, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η ίδια δεν 
προσφέρει υπηρεσίες (ή προϊόντα) στο κοινό (αλλά τα κατ' ιδίαν µέλη της).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, AΠ 633/2011). Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας, δηλαδή των γενικών και αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη πραγµάτων, οι 
οποίες αντλούνται από την εµπειρική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της 
επιστηµονικής έρευνας ή της επαγγελµατικής ενασχολήσεως, ιδρύει λόγο αναιρέσεως 
µόνον όταν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς 
των πραγµατικών γεγονότων και όχι για τη διαπίστωση αυτών. Ειδικότερα αυτό 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια 
κανόνος του δικαίου, ιδίως όταν αυτός περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες ή για να 
υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτόν (ΑΠ 
2075/2007, ΑΠ 1506/2007, ΑΠ 1445/2007, ΑΠ 1188/2007).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 110, 117-118 και 216 ΚΠολ∆, σαφώς 
συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει µε ποινή το απαράδεκτο, 
που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ως αναγόµενο στην αφορώσα τη 
δηµόσια τάξη προδικασία, εκτός των αναφεροµένων στα άρθρα 118 και 117 
στοιχείων, σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την 
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αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) 
ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα, ώστε να 
µπορεί ο εναγόµενος να αµυνθεί και το δικαστήριο να κρίνει το νόµω βάσιµο της 
αγωγής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις (ΑΠ 1635/2008, ΑΠ 988/2008, ΑΠ 
204/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 
ΚΠολ∆: 110, 117, 118, 216, 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 
Νόµοι: 1998/1939, άρθ. 19, 
Νόµοι: 3205/1955,  
Π∆: 3171/1992,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 4, 15, 18, 20, 25, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1046 * ΕΕµπ∆ 2012.691 * ΧρΙ∆ 
2012.533 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Θαλάσσια Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1580 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Θαλάσσια µεταφορά. Εφαρµοστέο το αγγλικό δίκαιο. Η ρήτρα "paramaount 
Αναρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.  
- Το αγγλικό δίκαιο είναι εφαρµοστέο, καθ' όσον αυτό επέλεξαν τα µέρη στη 
σύµβαση της φορτωτικής για τη ρύθµιση αυτής (ΑΚ 25 εδ. α), και εφόσον αυτό έγινε 
µε ιδιαίτερη συµφωνία επί της φορτωτικής, κατά τα άνω, ισχύει και έναντι των 
µεταγενέστερων κοµιστών του τίτλου. Η ρήτρα "paramaount" στην ίδια φορτωτική, 
µε την οποία καθιερώνονται εφαρµοστέοι οι "Κανόνες της Χάγης", όπως οι 
τελευταίοι ισχύουν στη χώρα φορτώσεως, άλλως εκφορτώσεως των πραγµάτων, 
υπερισχύει µεν κάθε άλλης ρήτρας στη φορτωτική περί καθορισµού του εφαρµοστέου 
δικαίου, πλην, εν όψει του περιορισµένου αντικειµένου των "Κανόνων της Χάγης", η 
δια µέσου της ρήτρας αυτής γενόµενη επιλογή αφορά µόνο την αναγκαστική (και 
περιορισµένη) ευθύνη του εκναυλωτή, όχι όλες τις έννοµες σχέσεις των προσώπων 
της φορτωτικής. 
- Οι εκκαλούσες, ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, είχαν καταρτίσει µε την 
παραλήπτρια του φορτίου συµβάσεις ασφαλίσεως µε αντικείµενο την κάλυψη των 
κινδύνων ολικής απώλειας ή βλάβης του φορτίου κατά το στάδιο της θαλάσσιας 
µεταφοράς, κατά ποσοστό 50% η κάθε µία. Στις συµβάσεις αυτές εφαρµοστέο δίκαιο 
είναι το Ελληνικό, στο οποίο υποβλήθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη (ΑΚ 25 εδ. α'). Σε 
εκτέλεση των υποχρεώσεών τους από τις ανωτέρω συµβάσεις οι εκκαλούσες 
αποζηµίωσαν την επικαλούµενη ζηµία των ασφαλισµένων πραγµάτων και 
υποκαταστάθηκαν στα έναντι του τρίτου, υπόχρεου προς αποζηµίωση, δικαιώµατα 
της ασφαλισµένης, στην έκταση που ικανοποίησαν αυτήν (άρθρ. 14 παρ. 4 ν. 
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2496/1997) και κατ' αυτών (ασφαλιστικών εταιριών), κατ' ανάλογη εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 463 ΑΚ, είναι δυνατόν να αντιταχθεί η στηριζόµενη στον όρο 
3 των έντυπων όρων της φορτωτικής που εκδόθηκε για την επίδικη µεταφορά 
ένσταση περί διεθνούς δικαιοδοσίας των αγγλικών δικαστηρίων, αποκλείουσα τη 
διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Με την ένδικη αγωγή τους οι ήδη 
εκκαλούσες ισχυρίσθηκαν ότι το Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς είχε διεθνή 
δικαιοδοσία να επιλύσει την ιδιωτική αυτή διαφορά, καθόσον στις 14-8-2002 
συµφωνήθηκε ρητώς µεταξύ της παραλήπτριας του φορτίου και του Ασφαλιστικού 
Οργανισµού του πλοίου της εφεσίβλητης, ενεργούντος δι' αυτή, όπως η απαίτηση της 
παραλήπτριας εξ αιτίας της βλάβης του φορτίου της υπαχθεί προς επίλυση 
εναλλακτικώς στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ελλάδας. Τον ισχυρισµό αυτό 
απέρριψε η εκκαλουµένη απόφαση και κατ' αποδοχή, όπως προαναφέρθηκε, της 
ενστάσεως της εφεσίβλητης περί αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της 
Αγγλίας, απέρριψε την υπό δίκη αγωγή, λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας των 
Ελληνικών ∆ικαστηρίων.  
- Με βάση τις παραδοχές του, το Εφετείο έκρινε ορθώς, κατ' εφαρµογή των άρθρων 
23 παρ.1 και 24 του Κανονισµού ( ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22 
∆εκεµβρίου 2000, άρθρου 14 παρ.4 Ν. 2496/1997 και 463 Α.Κ., ως βάσιµη την πιο 
πάνω ένσταση της αναιρεσίβλητης και απέρριψε για έλλειψη δικαιοδοσίας την ένδικη 
αγωγή, επικυρώνοντας την απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου που είχε οµοίως 
αποφανθεί. Εποµένως, το Εφετείο, µε το να απορρίψει βάσει των παραπάνω 
αιτιολογιών την ένδικη αγωγή, δεν κήρυξε παρά το νόµο απαράδεκτο και γι' αυτό 
πρέπει, να απορριφθεί ο περί του αντιθέτου λόγος της αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, η εσφαλµένη 
απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως 
(ΟλΑΠ 2/1999, ΑΠ 640/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 25, 463, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) αριθ. 44/2001, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.419 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Χερσαία Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λαµίας 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οδική µεταφορά. Παραγγελιοδόχος µεταφοράς. Παραγραφή. Αδικοπραξία. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 90 επ. και 95 του ΕµπΝ, ο παραγγελιοδόχος 
µεταφοράς πραγµάτων οδικώς αναλαµβάνει δια συµβάσεως µε τον παραγγελέα, 
δηλαδή τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, να ενεργήσει στο δικό του όνοµα, για 
λογαριασµό όµως του παραγγελέα, ό,τι απαιτείται για την πραγµάτωση της 
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µεταφοράς που αυτός του αναθέτει, ιδίως να µεριµνήσει για την ανεύρεση του 
µεταφορέα και τη σύναψη µε τον τελευταίο της συµβάσεως για τη εκτέλεση της 
µεταφοράς. Ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς ευθύνεται για την εκτέλεση της 
µεταφοράς σε ολόκληρο µε το µεταφορέα, εκτός αν υπήρξε «ακαταµάχητος δύναµις» 
(άρθρα 97, 102 ΕµπΝ, ΟλΑΠ 33/1998 Ελ∆νη 39.1262, ΕφΑθ 7197/2004 Ελ∆νη 47. 
591, ΕφΑθ 8305/2006 ∆ΕΕ 2007.1089). Επί µεταφοράς ενεργουµένης εντός των 
ορίων του Κράτους, κάθε αξίωση κατά του παραγγελιοδόχου µεταφοράς και του 
µεταφορέα για απώλεια ή βλάβη των µεταφεροµένων πραγµάτων, παραγράφεται 
µετά έξι µήνες από την ηµέρα κατά την οποία έπρεπε να γίνει η µεταφορά, αν 
πρόκειται για απώλεια ή αφότου έγινε η παράδοση, αν πρόκειται για βλάβη (άρθρο 
107 ΕµπΝ). Επί της παραγραφής αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 255 
επ. και 260 επ. ΑΚ (ΑΠ 1909/2009, ΑΠ 1771/2008 Ελ∆νη 49.1675) και ο ισχυρισµός 
περί διακοπής της παραγραφής συνιστά αντένσταση που προτείνει ο δικαιούχος της 
αξίωσης (ΑΠ 232/2010).  
- Από το άρθρο 914 ΑΚ συνάγεται ότι η υπαίτια και ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη, 
µε την οποία παραβιάζεται µία σύµβαση, µπορεί, εκτός από την αγωγή εκ της 
συµβάσεως να επιστηρίξει και αγωγή από αδικοπραξία, όταν είναι παράνοµη 
ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση γιατί αντίκειται στο γενικό καθήκον να µη 
ζηµιώνει κανείς τον άλλον υπαιτίως. Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 περ. α΄ ΚΠολ∆, 
εξάλλου, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει 
να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την 
αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου. Στο 
άρθρο 914 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος ζηµιώνει τον άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι στοιχεία 
της αγωγής, µε την οποία ζητείται αποζηµίωση λόγω αδικοπραξίας, είναι η ζηµία του 
ενάγοντος, η ζηµιογόνος συµπεριφορά του δράστη, δηλαδή πράξη ή παράλειψη 
αυτού παράνοµη και υπαίτια και ο αιτιώδης σύνδεσµός της µε τη ζηµία (ΑΠ 
996/2004 Ελ∆νη 47.1624, ΑΠ 926/2004 Ελ∆νη 46.1659).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 255, 260 επ., 914, 
ΕµπΝ: 90 επ., 95, 97, 102, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Χερσαία Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1319 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οδική µεταφορά. Ευθύνη µεταφορέα και παραγγελιοδόχου µεταφοράς. Παραγραφή. 
Θάνατος διαδίκου. 
- Η Σύµβαση της Γενεύης για τις διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων (C.M.R.), 
που υπογράφηκε στις 19.5.1956 και κυρώθηκε µε το Ν. 559/1977, προϋποθέτει για 
την εφαρµογή της αµειβόµενη µεταφορά εµπορευµάτων οδικώς µε οχήµατα σε χώρα 
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διαφορετική από εκείνη της παραλαβής αυτών, εφόσον η µια τουλάχιστον από αυτές 
είναι συµβαλλόµενη χώρα. Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρ. 1§1 και 17§1 
της Σύµβασης αυτής ο µεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή µερική απώλεια των 
εµπορευµάτων και για τη βλάβη αυτών, που συνέβη µεταξύ του χρόνου που 
παρέλαβε τα εµπορεύµατα και του χρόνου της παράδοσής τους. Εξ άλλου κατά το 
άρθρ. 29§1 της αυτής Σύµβασης, ο µεταφορέας δεν δικαιούται να επωφεληθεί των 
διατάξεών της οι οποίες αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη του ή οι οποίες 
µεταφέρουν το βάρος της απόδειξης, εάν η ζηµία είναι αποτέλεσµα ηθεληµένης 
κακής διαχείρισής του ή παράλειψής του, η οποία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (του 
κράτους) του δικαστηρίου που έχει τη δικαιοδοσία της υπόθεσης, θεωρείται ως 
ισοδύναµη µε ηθεληµένη κακή διαχείριση από µέρους του. Ο όρος ηθεληµένη κακή 
διαχείριση (willful misconduct κατά το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο της Σύµβασης) 
είναι άγνωστος ως βαθµός πταίσµατος στο ελληνικό δίκαιο και περιλαµβάνει, εκτός 
από τον άµεσο ή ενδεχόµενο δόλο, και τη συµπεριφορά εκείνη του µεταφορέα, κατά 
την οποία αυτός ενεργεί γνωρίζοντας ότι η πράξη ή η παράλειψή του οδηγεί σε 
επαύξηση του κινδύνου επέλευσης ζηµιογόνου αποτελέσµατος, για το οποίο 
επιδεικνύει µεν αδιαφορία, χωρίς όµως κατ' ανάγκη και να το αποδέχεται (ΟλΑΠ 
18/1998, ΑΠ 1628/2001, ΑΠ 1885/2005). Ο περιοριστικός χρόνος για την άσκηση 
αγωγής αποζηµίωσης κατά του µεταφορέα αναφορικά µε αξιώσεις από την παραπάνω 
∆ιεθνή Σύµβαση ορίζεται µε το άρθρ. 32§1 της Σύµβασης σε ένα έτος, όµως αν 
πρόκειται για ηθεληµένη κακή διαχείριση του µεταφορέα ή εξοµοιούµενη µ' αυτή 
αµέλειά του, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους του δικαστηρίου που 
επιλήφθηκε της υπόθεσης, ο περιοριστικός χρόνος είναι τρία έτη, µε αφετηρία 
υπολογισµού και στις δυο περιπτώσεις, προκειµένου για ολική απώλεια των 
µεταφερόµενων εµπορευµάτων, την τριακοστή ηµέρα µετά τη λήξη του 
συµφωνηµένου χρόνου παράδοσης, ενώ αν δεν υφίσταται συµφωνηµένος χρόνος, 
ισχύει ως αφετηρία υπολογισµού η εξηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία τα εµπορεύµατα παραλήφθηκαν από το µεταφορέα. Κατά την παρ. 2 του αυτού 
άρθρ. 32 της Σύµβασης, η υποβολή στον µεταφορέα εγγράφως των κατ' αυτού 
απαιτήσεων θα διακόπτει το ως άνω περιοριστικό χρονικό όριο µέχρι την ηµεροµηνία 
που ο µεταφορέας θα απαντήσει εγγράφως, απορρίπτοντας τις απαιτήσεις και 
επιστρέφοντας και τα προσαρτηµένα σ' αυτές έγγραφα. Η σύµβαση µεταφοράς, είτε 
πρόκειται για εσωτερική είτε για διεθνή µεταφορά, αφορά κατ' αρχήν τρία πρόσωπα, 
δηλαδή τον αποστολέα ή φορτωτή, το µεταφορέα, ο οποίος διαθέτει τα µεταφορικά 
µέσα και εκτελεί το έργο της µεταφοράς και τον παραλήπτη. Όµως πολλές φορές στη 
µεταφορά παρεµβάλλεται και τέταρτο πρόσωπο, ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, ο 
οποίος, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 90 - 107 του ΕµπΝ, προκειµένου 
για µεταφορά ειδικότερα πραγµάτων οδικώς, αναλαµβάνει µε σύµβαση µε τον 
παραγγελέα, δηλαδή συνήθως τον αποστολέα, να ενεργήσει στο δικό του όνοµα, για 
λογαριασµό όµως του παραγγελέα, ό,τι απαιτείται για την πραγµάτωση της 
µεταφοράς που αυτός του αναθέτει, ιδίως δε να µεριµνήσει για την ανεύρεση του 
µεταφορέα και τη σύναψη µ' αυτόν σύµβασης για την εκτέλεση της µεταφοράς. Κατά 
τη διάταξη του άρθρ. 97 του ΕµπΝ ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς ευθύνεται για κάθε 
απώλεια ή φθορά των µεταφερόµενων πραγµάτων, ανεξάρτητα από πταίσµα του, 
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εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο ή υπήρξε "ακαταµάχητη δύναµη", νοµιµοποιείται 
δε να στραφεί απ' ευθείας κατ' αυτού και ο παραλήπτης των πραγµάτων που δεν 
συµβλήθηκε µαζί του, αφού η σύµβαση παραγγελίας µεταξύ αποστολέα και 
παραγγελιοδόχου λειτουργεί ως γνήσια κατά το άρθρ. 411 ΑΚ σύµβαση υπέρ του 
παραλήπτη (ΟλΑΠ 33/1998). Η ευθύνη δηλαδή του παραγγελιοδόχου µεταφοράς 
είναι κατά την παραπάνω έννοια εγγυητική και ευθύνεται εις ολόκληρο µε το 
µεταφορέα για την καλή απ' αυτόν εκτέλεση της µεταφοράς, στο µέτρο βέβαια που 
και ο τελευταίος ευθύνεται (ΑΠ 304/ 2007). Εποµένως ναι µεν η από 19.5.1956 
Σύµβαση της Γενεύης ρυθµίζει µόνον τη σύµβαση µεταφοράς και όχι και τη σύµβαση 
παραγγελίας µεταφοράς, όµως στο µέτρο που ανακύπτει κατά τη Σύµβαση αυτή 
ευθύνη του µεταφορέα, ευθύνεται εγγυητικά και εις ολόκληρο µ' αυτόν και ο 
παραγγελιοδόχος µεταφοράς, µε εφαρµογή βέβαια για τη ρύθµιση της ευθύνης του 
των διατάξεων όχι της Σύµβασης, αλλά του ΕµπΝ. Έτσι δεν εφαρµόζεται ως προς την 
παραγραφή της εγγυητικής ευθύνης του το άρθρ. 32 της παραπάνω Σύµβασης, αλλά 
το άρθρ. 107 του ΕµπΝ, σύµφωνα µε το οποίο κάθε αξίωση κατά του 
παραγγελιοδόχου µεταφοράς για απώλεια ή φθορά του φορτίου παραγράφεται σε έξι 
µήνες, αν η µεταφορά έγινε εντός του ελληνικού κράτους, ενώ αν έγινε εκτός αυτού, 
δηλαδή και από άλλη χώρα προς την Ελλάδα, παραγράφεται σε ένα έτος από την 
ηµέρα κατά την οποία έπρεπε να γίνει η µεταφορά στην περίπτωση απώλειας του 
φορτίου ή από την ηµέρα που έγινε η παράδοση στην περίπτωση φθοράς του, εκτός 
αν η απώλεια ή η φθορά οφείλονται σε απάτη ή απιστία του παραγγελιοδόχου, 
δηλαδή σε δόλια συµπεριφορά του, οπότε η παραγραφή είναι η κοινή παραγραφή των 
είκοσι ετών κατά το άρθρ. 249 ΑΚ. ∆εν αποκλείεται βέβαια ο παραγγελιοδόχος 
µεταφοράς να ευθύνεται και για δικές του προσωπικές πράξεις ή παραλείψεις, στην 
περίπτωση όµως αυτή η ευθύνη του θεµελιώνεται στις διατάξεις του κοινού δικαίου, 
οι οποίες ρυθµίζουν επίσης και την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής γενικώς της 
εγγυητικής ευθύνης του (ΑΠ 1119/1997, ΑΠ 304/2007).  
- Κατά το άρθρ. 62εδ.α ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείµενο 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Η ικανότητα 
αυτή, που ως διαδικαστική προϋπόθεση εξετάζεται κατά το άρθρ. 73 ΚΠολ∆ 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, παύει να υπάρχει για το 
φυσικό πρόσωπο µε το θάνατό του (άρθρ. 35 ΑΚ). Εξ άλλου κατά το άρθρ. 313§1εδ.δ 
ΚΠολ∆ η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη διεξαχθείσα κατά ανύπαρκτου φυσικού 
προσώπου, όπως είναι και αυτό που αποβίωσε, δεν έχει υπόσταση και ρητά 
χαρακτηρίζεται και αυτή ως ανύπαρκτη. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τις 
εφαρµοζόµενες και στην αναιρετική δίκη (άρθρ. 573§1 ΚΠολ∆) διατάξεις των άρθρ. 
286επ. ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις οποίες διακοπή της δίκης συνεπεία µεταβολής στο 
πρόσωπο διαδίκου επέρχεται, µε τη συνδροµή και των λοιπών νόµιµων 
προϋποθέσεων, µόνον αν η µεταβολή συµβεί έως ότου τελειώσει η προφορική 
συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, συνάγεται ότι αν ο θάνατος 
διαδίκου συµβεί µετά το τέλος της συζήτησης αυτής ή πολύ περισσότερο µετά την 
έκδοση της οριστικής απόφασης, δηλαδή σε χρόνο που δεν είναι πλέον εκκρεµής η 
δικαστική διαδικασία και συνεπώς δεν είναι εκ των πραγµάτων στην περίπτωση αυτή 
δυνατή η διακοπή και η επανάληψη της δίκης, πρέπει τα ένδικα µέσα κατά της ως 
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άνω απόφασης, άρα και η αίτηση αναίρεσης, να απευθύνονται κατά των κληρονόµων 
του αποβιώσαντος, όπως για την αναίρεση ειδικότερα ορίζει το άρθρ. 558 ΚΠολ∆, 
διαφορετικά η αίτηση αναίρεσης, που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, είναι 
απαράδεκτη και απορριπτέα, εκτός αν ο αναιρεσείων αγνοούσε το γεγονός του 
θανάτου του αντιδίκου του (ΑΠ 833/2005), οπότε η αναίρεση παραδεκτά µεν 
θεωρείται ότι απευθύνθηκε κατά του αποβιώσαντος, η συζήτησή της όµως, εφόσον 
έχει µέχρι τότε γνωστοποιηθεί το γεγονός του θανάτου του, θα είναι απαράδεκτη αν 
δεν κλητεύθηκαν να παραστούν σ' αυτή ή δεν παρέστησαν αυτοβούλως οι 
κληρονόµοι του (ΟλΑΠ 27/1987, ΟλΑΠ 31/2009, ΑΠ 474/ 2006, ΑΠ 861/2006, ΑΠ 
1695/2010). Ασφαλώς δεν νοείται άγνοια του αναιρεσείοντος στην περίπτωση που ο 
θάνατος του αντιδίκου του είχε ως αποτέλεσµα τη διακοπή και την επανάληψη της 
δίκης ήδη στο δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 249, 411, 
ΚΠολ∆: 62α, 73, 286 επ., 313, 
ΕµπΝ: 90 - 107, 
Νόµοι: 559/1977,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.524 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1286 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερος ανταγωνισµός. Εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. ∆εδικασµένο από 
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρ. 2 Ν. 703/1977 "περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και 
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού", απαγορεύεται η καταχρηστική 
εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που 
ενεργείται απ' αυτές στο σύνολο ή σε µέρος της αγοράς της χώρας, η καταχρηστική 
δε εκµετάλλευση µπορεί να συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην εφαρµογή άνισων όρων 
για ισοδύναµες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή 
άλλων συναλλαγών, κατά τρόπο ώστε µερικές επιχειρήσεις να τίθενται σε 
µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό. Εξ άλλου κατά το άρθρ. 3 του ίδιου νόµου, 
όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρ. 1§3 Ν. 2296/1995, η κατ' άρθρ. 2 
καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται, χωρίς προς τούτο 
να είναι απαραίτητη η προηγούµενη έκδοση απόφασης από κάποια αρχή. Κατά την 
έννοια των παραπάνω διατάξεων, η δεσπόζουσα θέση ή κατοχή υπερβάλλουσας 
οικονοµικής δύναµης µιας επιχείρησης προϋποθέτει κατ' αρχήν ένα σηµαντικό 
µερίδιο αγοράς. Στις περιπτώσεις που το µερίδιο αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλό και 
διατηρείται παράλληλα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αυτό αποτελεί, εκτός 
εξαιρέσεων, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µιας 
επιχείρησης. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιχείρηση να έχει την πραγµατική 
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δυνατότητα να επηρεάζει µονοµερώς τους όρους της αγοράς, δηλαδή η θέση της να 
της επιτρέπει να παρεµποδίζει τη διατήρηση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, 
διαµορφώνοντας σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητη επιχειρηµατική συµπεριφορά σε 
σχέση µε τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Η ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης µπορεί να απορρέει και από το συνδυασµό διαφόρων 
παραγόντων, οι οποίοι αν θεωρηθούν αυτοτελώς, δεν πιστοποιούν την ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης, όταν όµως συνδυασθούν µεταξύ τους οδηγούν 
στη δηµιουργία της, όπως προπάντων είναι η οικονοµική δύναµη και η τεχνολογική 
υπεροχή της επιχείρησης σε σχέση µε άλλους ανταγωνιστές της, το εύρος των 
προϊόντων και το µερίδιο των ανταγωνιστών της στην ίδια αγορά, καθώς και η 
δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και επιβίωσης εκεί νέων ανταγωνιστών. Οι διατάξεις 
του άρθρ. 2 Ν. 703/1977 δεν απαγορεύουν πάντως την κατοχή ή την απόκτηση 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, αλλά µόνο την καταχρηστική εκµετάλλευσή της, 
χωρίς ωστόσο οι διατάξεις αυτές να προσδιορίζουν τα στοιχεία που καθιστούν την 
επιχειρηµατική συµπεριφορά καταχρηστική, περιοριζόµενες στην ενδεικτική µόνο 
αναφορά ορισµένων µορφών καταχρηστικής συµπεριφοράς, οι οποίες, εφόσον 
προέρχονται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστούν καταχρηστική 
εκµετάλλευση της θέσης της και είναι ex lege παράνοµες, εκτός αν συντρέχουν κατ' 
εξαίρεση σπουδαίοι λόγοι, οι οποίοι στο πλαίσιο των αντιτιθέµενων συµφερόντων 
των παραγόντων της αγοράς δικαιολογούν τη συµπεριφορά αυτή. Για τη διαπίστωση 
έτσι της ύπαρξης καταχρηστικής επιχειρηµατικής συµπεριφοράς κρίσιµος είναι ο 
σκοπός του Ν. 703/1997, που συνίσταται στην προστασία του οικονοµικής 
ελευθερίας των τρίτων, αλλά και του ίδιου του συστήµατος της αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό η καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης κρίνεται 
µε βάση την αντικειµενική συµπεριφορά της, εφόσον αυτή της επιτρέπει να επιβάλλει 
τους όρους της στις συναλλαγές και να επηρεάζει τη διάρθρωση της αγοράς, στην 
οποία, λόγω της παρουσίας της, ο ανταγωνισµός είναι ήδη εξασθενηµένος και η 
επιχείρηση αυτή, χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεθόδους απ' αυτές που 
εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αποτελούν το αντικείµενο των εµπορικών της δραστηριοτήτων, παρεµποδίζει τη 
διατήρηση του επιπέδου του εναποµένοντος ανταγωνισµού ή την ανάπτυξή του. 
Συνεπώς νοµικά κρίσιµη είναι η επιχειρηµατική συµπεριφορά καθεαυτή και όχι τα 
κίνητρα ή οι σκοποί της, που έχουν επιβαρυντικό ή αναλόγως ελαφρυντικό ρόλο. Η 
ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης κατά το άρθρ. 2 Ν. 703/1977 εξετάζεται πάντοτε σε 
συνάρτηση µε συγκεκριµένη αγορά, η οποία οριοθετείται είτε ως προς τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών) είτε γεωγραφικώς (σχετική 
γεωγραφική αγορά). Ως σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών νοείται εκείνη που 
περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή και εναλλάξιµα 
από τη σκοπιά της ζήτησης ή της προσφοράς λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής τους και 
της χρήσης για την οποία προορίζονται, µε βασικό δηλαδή κριτήριο τη λειτουργική 
εναλλαξιµότητά τους, ενώ ως σχετική γεωγραφική αγορά νοείται η περιοχή, µέσα στα 
όρια της οποίας δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις ως πωλητές 
ή αγοραστές των διαθέσιµων οµοειδών και εναλλάξιµων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η 
καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας επιχειρηµατικής θέσης, ως 
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συµπεριφορά απαγορευµένη από τη διάταξη του άρθρ. 3 Ν. 703/1977, είναι ασφαλώς 
παράνοµη κατά την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ και συνεπώς, εφόσον συντρέχουν και οι 
άλλοι όροι του άρθρου αυτού, ο τρίτος που ζηµιώνεται έχει αξίωση για αποζηµίωση 
(ΑΠ 1042/2009). Οι διατάξεις του άρθρ. 2 Ν. 703/1977 αποδίδουν ως εσωτερικό 
δίκαιο τις ρυθµίσεις του άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ (86 ΣυνθΕΟΚ), που απαγορεύει την 
καταχρηστική επιχειρηµατική συµπεριφορά στα ευρύτερα όρια του ευρωπαϊκού 
κοινοτικού χώρου µε στόχο την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς µεταξύ των κρατών-
µελών (άρθρ. 2 και 3§1 εδαφ.γ'και ζ' ΣυνθΕΚ), που αντανακλά και στην προστασία 
της οικονοµικής ελευθερίας των δραστηριοποιούµενων στο χώρο αυτό τρίτων. 
Ενδέχεται έτσι η ίδια συµπεριφορά να είναι καταχρηστική τόσο κατά το άρθρ. 2 Ν. 
703/1977 όσο και κατά το άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ, µε κοινό πάντως κριτήριο εφαρµογής 
και στις δυο περιπτώσεις αυτό της εδαφικότητας, δηλαδή η καταχρηστική 
εκµετάλλευση της δεσπόζουσας επιχειρηµατικής θέσης επισύρει την εφαρµογή του 
ενός ή και των δυο αυτών άρθρων όταν έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή της 
οικονοµικής ελευθερίας του τρίτου και κατά προέκταση την υπόσταση της 
οικονοµίας της αγοράς µέσω της νόθευσης του ανταγωνισµού στην Ελλάδα ή 
αναλόγως στον (ή και στον) κοινοτικό χώρο. Ειδικότερα κατά το άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ, 
είναι ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που δύναται 
να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των κρατών-µελών, η καταχρηστική εκµετάλλευση 
από µια ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής 
αγοράς ή σηµαντικού τµήµατός της, η κατάχρηση δε αυτή δύναται να συνίσταται, 
µεταξύ άλλων, στον περιορισµό της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής 
ανάπτυξης επί ζηµία των καταναλωτών. Συνεπώς ο περιορισµός της παραγωγής ή 
διάθεσης των προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση στον 
κοινοτικό χώρο αποτελεί καθεαυτή (per se) καταχρηστική και κατ' επέκταση 
παράνοµη συµπεριφορά, εκτός αν συντρέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, σπουδαίοι και 
πάλι λόγοι, οι οποίοι στο πλαίσιο των αντιτιθέµενων συµφερόντων των παραγόντων 
της αγοράς δικαιολογούν κατ' εξαίρεση τη συµπεριφορά αυτή. Στο πλαίσιο αυτό η 
άρνηση επιχείρησης µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός προϊόντος να 
ικανοποιήσει, ολικά ή µερικά, τις συνηθισµένες παραγγελίες παλαιού πελάτη της ως 
προς το προϊόν αποτελεί καταχρηστική εκµετάλλευση της θέσης της κατά την έννοια 
του άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ, όταν η συµπεριφορά της αυτή, που θίγει την οικονοµική 
ελευθερία εµπορικού εταίρου, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας τις συνθήκες 
ανταγωνισµού, δεν είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη (∆ΕΚ απόφαση της 14.2.1978 
υπόθεση 27/1976 UNITED BRANDS και UNITED BRANDS CONTINENTAAL 
κατά Επιτροπής ΕΚ, σκέψεις 75,182 και 183 και απόφαση της 15.3 2007 υπόθεση C-
95/ 2004 P BRITISH AIRWAYS κατά Επιτροπής ΕΚ, σκέψη 69 ). Η άρνηση έτσι 
µιας επιχείρησης να εφοδιάσει µε προϊόντα της σε ένα κράτος-µέλος τους 
χονδρεµπόρους που εξάγουν τα προϊόντα αυτά σε άλλα κράτη-µέλη, ασκώντας το 
λεγόµενο παράλληλο εµπόριο, µπορεί να συνιστά νόθευση του ανταγωνισµού όχι 
µόνον όταν η άρνησή της παρακωλύει τις δραστηριότητες των χονδρεµπόρων στην 
αγορά του κράτους αυτού, αλλά και όταν έχει ανάλογο αποτέλεσµα στη διανοµή του 
ίδιου προϊόντος στις αγορές των άλλων κρατών-µελών (∆ΕΚ απόφαση της 
13.11.1975 υπόθεση 26/1975 GENERAL MOTORS CONTINENTAL κατά 
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Επιτροπής ΕΚ, σκέψη 12). Ασφαλώς µόνη η επιδίωξη της επιχείρησης µε 
δεσπόζουσα στην αγορά θέση να περιορίσει τη ζηµιά που προκαλεί σ' αυτή το 
παράλληλο εµπόριο, στην περίπτωση που οι χονδρέµποροι κράτους-µέλους, 
εκµεταλλευόµενοι τις ευνοϊκότερες τιµές που ισχύουν σε άλλες χώρες για τα 
προϊόντα της, τα εξάγουν εκεί, ωφελούµενοι αυτοί κυρίως και όχι οι καταναλωτές τη 
σχετική διαφορά, δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να δικαιολογήσει την άρνηση της 
επιχείρησης να συνεχίσει να εκτελεί τις παραγγελίες των χονδρεµπόρων µε τον τρόπο 
και στις ποσότητες που µέχρι τότε τις εκτελούσε, αλλοιώνοντας έτσι τους όρους του 
ανταγωνισµού µε τον αποκλεισµό µιας εναλλακτικής πηγής εφοδιασµού για τους 
αγοραστές των άλλων κρατών. Το ίδιο ισχύει και όταν µε κρατική παρέµβαση 
αλλοιώνονται µερικά οι συνθήκες του ανταγωνισµού µε διατίµηση των προϊόντων, 
όπως προπάντων συµβαίνει µε τον τοµέα των φαρµακευτικών προϊόντων, όπου 
ισχύουν συνήθως και ποσοστώσεις στην κάλυψη της δαπάνης των 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων από τα ασφαλιστικά ταµεία. Ωστόσο ο έλεγχος που 
ασκούν τα κράτη-µέλη στις τιµές πώλησης ή στα ποσοστά κάλυψης των φαρµάκων 
από τα ασφαλιστικά ταµεία δεν εξαιρεί εντελώς τις τιµές τους από το νόµο της 
προσφοράς και της ζήτησης, γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή του κρατικού 
παρεµβατισµού το παράλληλο εµπόριο µπορεί να διασφαλίζει συνθήκες 
ανταγωνισµού στα κράτη-µέλη, ασκώντας πίεση στις τιµές και δηµιουργώντας έτσι 
οικονοµικά οφέλη για τα ασφαλιστικά ταµεία και τους ασθενείς. Συνεπώς 
καλύπτονται από τη απαγόρευση του άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ οι πρακτικές µιας επιχείρησης 
µε δεσπόζουσα στην αγορά θέση που αποσκοπούν στην αποτροπή όλων των 
παράλληλων εξαγωγών από ένα κράτος-µέλος προς άλλα κράτη-µέλη, αφού µε την 
επερχόµενη κατ' αυτό τον τρόπο αποµόνωση των εθνικών αγορών εξουδετερώνονται 
τα οφέλη του πραγµατικού ανταγωνισµού αναφορικά µε τον εφοδιασµό και τις τιµές 
που οι εξαγωγές αυτές θα προσέφεραν στους τελικούς καταναλωτές και στα άλλα 
κράτη. Προκειµένου λοιπόν να εκτιµηθεί αν η άρνηση φαρµακευτικής εταιρείας να 
εφοδιάζει µε συγκεκριµένα προϊόντα της χονδρεµπόρους δραστηριοποιούµενους στις 
παράλληλες εξαγωγές των προϊόντων της αυτών, ως προς τα οποία είναι δεσπόζουσα 
στην αγορά η θέση της, συνιστά µέσο κατάλληλο και ανάλογο της απειλής που 
αποτελούν οι εξαγωγές αυτές για τα νόµιµα εµπορικά της συµφέροντα, πρέπει να 
εξετάζεται αν οι παραγγελίες προς αυτή των χονδρεµπόρων για εφοδιασµό τους µε 
φαρµακευτικά προϊόντα της σε συγκεκριµένο κράτος-µέλος παρουσιάζουν 
ασυνήθιστο χαρακτήρα, προοριζόµενες να καλύψουν ουσιαστικά τις παράλληλες 
εξαγωγές τους, αφού τότε η άρνησή της θα είναι δικαιολογηµένη και όχι 
καταχρηστική. ∆ιαφορετικά η άρνησή της να ανταποκριθεί στις συνηθισµένες 
παραγγελίες των χονδρεµπόρων συνιστά καταχρηστική εκµετάλλευση της 
δεσπόζουσας θέσης της και την υποχρεώνει σε αποζηµίωση των βλαπτόµενων τρίτων 
(∆ΕΚ απόφαση της 16.9.2008 υποθέσεις C-468/2006 έως C-478/2006 Σωτήριος 
Λέλας και Σια ΕΕ κλπ κατά GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ, σκέψεις 34-78). 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το 
δεδικασµένο, που πηγάζει κατά λογική αναγκαιότητα από το σκοπό της πολιτικής 
δίκης και αποτυπώνει το τέλος ενεργοποίησης του δικαιοδοτικού µηχανισµού, που 
είχε τεθεί σε κίνηση προκειµένου να αποκατασταθούν οι διαταραγµένες ισορροπίες 
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στο χώρο του ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή αποτελεί έννοµη συνέπεια της δικαστικής 
απόφασης που διασφαλίζει τη δεσµευτικότητα του περιεχοµένου της, απορρέει από 
τις τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και εκτείνεται τόσο στο 
ουσιαστικό ζήτηµα αναφορικά µε έννοµη σχέση που κρίθηκε ύστερα από άσκηση 
αγωγής, ανταγωγής, κύριας παρέµβασης ή ένστασης συµψηφισµού όσο και στο 
δικονοµικό ζήτηµα που κρίθηκε σε συνάρτηση µε το ουσιαστικό ζήτηµα, υπάρχει δε 
µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την ίδια ιδιότητα µόνο για το δικαίωµα που κρίθηκε, 
κυρίως ή παρεµπιπτόντως, και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια 
ιστορική και νοµική αιτία. Ειδικότερα το ως άνω ουσιαστικό δεδικασµένο (σε 
αντιπαραβολή µε το τυπικό δεδικασµένο ή τελεσιδικία της απόφασης) εµποδίζει να 
αµφισβητηθεί µεταξύ των αυτών προσώπων και να καταστεί αντικείµενο νέας δίκης 
το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση που το στηρίζει, δηλαδή το 
σύνολο των έννοµων συνεπειών που κρίθηκαν ότι απορρέουν από την έννοµη σχέση 
και όχι τα πραγµατικά γεγονότα που τη γέννησαν ή αναλόγως την κατέλυσαν. Η 
απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι το δικαστήριο, στο οποίο 
ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό, το δικαίωµα 
που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση, οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το 
δεδικασµένο που προκύπτει από την προηγούµενη τελεσίδικη απόφαση, λαµβάνοντας 
αυτό ως αµάχητη αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε την έννοια ότι απαγορεύεται η 
άσκηση νέας αγωγής για το δικαίωµα που καλύπτεται από το δεδικασµένο (ne bis in 
idem), η οποία, αν παρόλα αυτά ασκηθεί, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ 
613/2007). Η ταυτότητα των προσώπων ως αναγκαία κατ' αρχήν υποκειµενική 
προϋπόθεση για την ενέργεια του δεδικασµένου και επακόλουθο του συζητητικού 
συστήµατος, που ισχύει κατά το άρθρ.106 ΚΠολ∆ στην πολιτική δίκη, αποτυπώνεται 
και στο άρθρ. 325 ΚΠολ∆, που θέτει τον κανόνα ότι το δεδικασµένο ισχύει 
πρωταρχικά υπέρ και κατά των διαδίκων. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, ώστε να 
καλύπτονται από το δεδικασµένο και τρίτα πρόσωπα, αποτελούν οι προβλεπόµενες 
στο ίδιο άρθρο περιπτώσεις, καθώς και οι περιπτώσεις των επόµενων άρθρων 326-
329 ΚΠολ∆, που δεν επιδέχονται ανάλογης εφαρµογής. Αποκλείεται έτσι η επέκταση 
του δεδικασµένου σε τρίτα πρόσωπα απλώς και µόνον επειδή η διαφορά τους είναι 
όµοια κατά την ιστορική και νοµική αιτία της µε το αντικείµενο δίκης στην οποία δεν 
µετείχαν. Τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου ισχύουν και ως προς τα ζητήµατα 
που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως από την απόφαση και καταλαµβάνονται από το 
δεδικασµένο µε τις προϋποθέσεις του άρθρ. 331 ΚΠολ∆, δηλαδή εφόσον αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήµατος και το δικαστήριο ήταν υλικά αρµόδιο 
να αποφασίσει και για τα παρεµπίπτοντα αυτά ζητήµατα. Εξ άλλου κατά µεν τη 
διάταξη του άρθρ. 50§5 π.δ. 18/1989, που κωδικοποίησε το Ν∆ 170/1973 περί του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, "οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, ακυρωτικές και 
απορριπτικές, καθώς και των Τµηµάτων, αποτελούν µεταξύ των διαδίκων 
δεδικασµένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης 
αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτηµα που κρίθηκε από το 
Συµβούλιο", κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 197§1 εδ.α' Κ∆∆ (ν. 2717/1999), 
"δεδικασµένο δηµιουργείται από τις τελεσίδικες και τις ανέκκλητες αποφάσεις, 
εφόσον οι τελευταίες δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας, ως προς το ουσιαστικό 
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ή δικονοµικό διοικητικής φύσης ζήτηµα που µε αυτές κρίθηκε, εφόσον τούτο τελεί σε 
άµεση και αναγκαία συνάρτηση προς το συµπέρασµα που µε τις ίδιες έγινε δεκτό". 
∆ηλαδή οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ ή και των διοικητικών εφετείων, όταν 
καταστούν απρόσβλητες, δηµιουργούν µεταξύ των διαδίκων δεδικασµένο και για τα 
πολιτικά δικαστήρια, µόνον όµως για το διοικητικής φύσης ζήτηµα που το δικαστήριο 
έλυσε, κυρίως ή παρεµπιπτόντως, προκειµένου να θεµελιώσει την κρίση του για το 
κύρος της διοικητικής πράξης (ΟλΑΠ 39/1988, ΑΠ 603/2004), οφείλουν δε τα 
πολιτικά δικαστήρια, εφόσον το διοικητικό δικαστήριο ενήργησε µέσα στα όρια της 
δικαιοδοσίας του, να θέσουν ως βάση της δικής τους απόφασης το δεδικασµένο που 
απορρέει από την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ως προς το κύρος της 
διοικητικής πράξης, από το οποίο εξαρτώνται οι εκκρεµείς στα πολιτικά δικαστήρια 
αστικές αξιώσεις.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα (ΟλΑΠ 20/2005), 
ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής 
βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα 
νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 326 - 329, 331, 
Κ∆∆: 197, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 914, 
ΣυνθΕΚ: 82, 
ΣΛΕΕ: 102 
Νόµοι: 703/1977, άρθ. 2,  
Νόµοι: 3959/2011, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.299 
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Εµπορικές Συµβάσεις - Τιτλοποίηση απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2391 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τιτλοποίηση απαιτήσεων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3156/2003, τιτλοποίηση 
απαιτήσεων είναι η µεταβίβαση επιχειρηµατικών απαιτήσεων λόγω πώλησης µε 
σύµβαση που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του 
αποκτώντος, σε συνδυασµό µε την έκδοση και διάθεση, µε ιδιωτική τοποθέτηση 
µόνον, οµολογιών οποιουδήποτε είδους ή µορφής, η εξόφληση των οποίων 
πραγµατοποιείται: α) Από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηµατικών απαιτήσεων που 
µεταβιβάζονται ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συµβάσεις παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ως «ιδιωτική τοποθέτηση» θεωρείται η διάθεση των 
οµολογιών σε περιορισµένο κύκλο προσώπων, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
εκατόν πενήντα. «Μεταβιβάζων», κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, µπορεί 
να είναι έµπορος µε εγκατάσταση στην Ελλάδα και «αποκτών» νοµικό µόνο πρόσωπο 
- ανώνυµη εταιρία - µε σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων 
(Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία καταβάλλει το τίµηµα και «τιτλοποιεί» τις 
απαιτήσεις εκδίδοντας αξιόγραφα «οµολογίες» ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 
100.000 ευρώ η κάθε µία (βλ. παράγραφο 5 του άρθρου αυτού). Στην πιο απλή µορφή 
της, η τιτλοποίηση συνίσταται στην εκχώρηση (µεταβίβαση λόγω πωλήσεως) 
απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τοµείς δραστηριότητας µιας εταιρίας προς µια 
άλλη εταιρία, η οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των εν λόγω απαιτήσεων 
έναντι τιµήµατος. Το τίµηµα καταβάλλεται από το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές 
οµολογιών, στο πλαίσιο οµολογιακού δανείου που η λήπτρια εταιρία εκδίδει για το 
σκοπόν αυτόν. Οι απαιτήσεις που µεταβιβάζονται µε σκοπό την τιτλοποίηση µπορεί 
να είναι απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε τρίτου ακόµη και των καταναλωτών 
υφιστάµενες ή µελλοντικές, εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν µε οποιονδήποτε τρόπο(βλ. παρ. 6 του ως άνω νόµου). Περαιτέρω, η 
σύµβαση µεταβίβασης των τιτλοποιούµενων επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 (βλ. παράγραφο 8 του άρθρου αυτού). Από την 
καταχώριση της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση των τιτλοποιούµενων 
απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της σύµβασης, η δε µεταβίβαση 
(εκχώρηση) αναγγέλλεται εγγράφως από τον µεταβιβάζοντα ή την Εταιρία Ειδικού 
Σκοπού στον οφειλέτη (βλ. παράγραφο 9 του ιδίου άρθρου). Ως αναγγελία λογίζεται 
η καταχώριση της σύµβασης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000, 
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου. Πριν από την αναγγελία 
δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση 
(εκχώρηση) λόγω πώλησης της παραγράφου 1. Η ανωτέρω καταχώριση γίνεται µε 
δηµοσίευση (κατάθεση εντύπου, η µορφή του οποίου καθορίστηκε µε την 
161337/2003 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης) στο ενεχυροφυλακείο του τόπου 
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της κατοικίας ή της έδρας του µεταβιβάζοντος, ως ενεχυροφυλακεία δε έως την 
ίδρυση τους µε π.δ. ορίζονται τα κατά τόπους λειτουργούντα σήµερα 
υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείων. Η ratio 
της δηµοσιότητας είναι η ανάγκη προστασίας των καλόπιστων τρίτων οµολογιούχων 
ή µη (εξοµολογιακά αποκτώντων) και εποµένως πριν από τη δηµόσια καταχώριση 
της σύµβασης µεταβίβασης (εκχώρησης) λόγω πωλήσεως των τιτλοποιούµενων 
επιχειρηµατικών απαιτήσεων στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο, δεν αποκτώνται έναντι 
τρίτων δικαιώµατα (βλ. ΕφΠειρ 655/2005 ∆ΕΕ 2005.1073).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2844/2000, άρθ. 3,  
Νόµοι: 3156/2003, άρθ. 8, 10, 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.107 
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Αποζηµίωση πελατείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 539 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορική αντιπροσωπεία. Λύση σύµβασης. Αποζηµίωση. Επιχείρηση πρακτορείας. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ.2 του Π∆ 219/1991 "περί εµπορικών αντιπροσώπων" που 
εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το συντονισµό των δικαίων των κρατών-µελών όσον 
αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆249/1993, 
88/1994 και 312/1995, για την εφαρµογή των διατάξεων του προεδρικού αυτού 
διατάγµατος, εµπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του 
ως ανεξαρτήτου µεσολαβητή, ανατίθεται σε µόνιµη βάση είτε να διαπραγµατεύεται 
για λογαριασµό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται αντιπροσωπευόµενος, την 
πώληση ή την αγορά εµπορευµάτων είτε να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει τις 
πράξεις αυτές στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. Με τη 
σύµβαση αυτή ο αντιπροσωπευόµενος αναθέτει σε µόνιµη βάση στον εµπορικό του 
αντιπρόσωπο έναντι αµοιβής (προµήθειας) τη, συνήθως για ορισµένη περιοχή, 
µέριµνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου, 
κατευθύνεται είτε στη διαπραγµάτευση είτε στη σύναψη συµβάσεως πωλήσεως ή 
αγοράς εµπορευµάτων στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου (ΑΠ 
175/2010). Έτσι βασικά χαρακτηριστικά της συµβάσεως αυτής είναι: α) ο 
αµφοτεροβαρής χαρακτήρας της, β) η σταθερότητα της σχέσεως, γ) η διάρκεια της 
παροχής του εµπορικού αντιπροσώπου, δ) η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της παροχής 
του τελευταίου, ο οποίος οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, έχει 
δική του επαγγελµατική στέγη και µπορεί να διατηρεί δίκτυο υποαντιπροσώπων και 
ε) η ενέργειά του στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου, που 
αποτελεί το κύριο εννοιολογικό στοιχείο της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας, 
δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν είναι πάντοτε ούτε σταθερά ούτε 
ασφαλή (ΑΠ 881/2010).  
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Περαιτέρω, παρά το ότι το Π∆ 219/1991 αναφέρεται σε εµπορικό αντιπρόσωπο 
εµπορευµάτων, οι διατάξεις του εφαρµόζονται και επί εµπορικών αντιπροσώπων 
παροχής υπηρεσιών. Τούτο ήδη ρυθµίστηκε και νοµοθετικά µε το άρθρο 14 παρ.4 
περ.α Ν. 3557/2007, που ορίζει ότι οι διατάξεις του Π∆ 219/1991, όπως ισχύει, 
εφαρµόζονται αναλόγως, µεταξύ άλλων, και στις συµβάσεις αντιπροσωπείας οι 
οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών. Εξάλλου το άρθρο 9 Π∆ 219/1991 ορίζει τα 
εξής: "1.α) Ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της σύµβασης 
εµπορικής αντιπροσωπείας αποζηµίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής 
έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σηµαντικά τις υποθέσεις µε τους υπάρχοντες 
πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις 
υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς και η καταβολή της αποζηµίωσης αυτής είναι 
δίκαιη, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προµηθειών 
που χάνει ο εµπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις µε 
τους πελάτες αυτούς. Στις περιστάσεις αυτές συµπεριλαµβάνεται επίσης και η 
εφαρµογή ρήτρας µη ανταγωνισµού µε την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος ..".  
Τέλος κατά το άρθρο 2 εδ.3 του Β∆ της 2/14-5-1835 "περί αρµοδιότητος των 
εµποροδικείων" και η επιχείρηση πρακτορείας είναι εµπορική. Ανήκει δε αυτή, µε 
την επιχείρηση παραγγελίας και τις µεσιτικές εργασίες, στις υπό στενότερη έννοια 
µεσολαβητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται στην παροχή 
πάσης φύσεως µεσολαβητικών εξυπηρετήσεων προς το κοινό. Ειδικότερα η 
επιχείρηση πρακτορείας συνίσταται στην υπό µη δηµοσίου προσώπου έναντι αµοιβής 
διαχείριση (ήτοι ενέργεια, διεύθυνση ή διεκπεραίωση) αλλότριων υποθέσεων, 
οιανδήποτε µορφή και αν έχουν αυτές είτε πρόκειται περί εµπορικών ή περί αστικών 
υποθέσεων (ΑΠ 1041/2010). Πράκτορες µε την πιο πάνω έννοια είναι και οι 
πράκτορες ταξιδιών, στους οποίους περιλαµβάνονται και εκείνοι οι οποίοι κρατούν 
θέσεις για αεροπορικό ταξίδι και εκδίδουν το εισιτήριο µε καταβολή του αντίστοιχου 
τιµήµατος. Η νοµική φύση της εσωτερικής σχέσεως της πιο πάνω ειδικότερης 
συµβάσεως πρακτορείας, δηλαδή της σχέσεως που συνδέει τον αεροπορικό 
µεταφορέα µε τον πράκτορα, είναι αυτή της εντολής, οι δε διατάξεις του ΑΚ που 
ρυθµίζουν την εντολή διέπουν τις σχέσεις των προσώπων αυτών. Στις συµβάσεις 
πρακτορείας, που αποτελούν διαµεσολαβητικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, δεν 
υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για ευθεία ή για αναλογική εφαρµογή των διατάξεων 
του Π∆ 219/1991, αφού δεν υφίσταται νοµοθετικό κενό και µάλιστα ακούσιο που να 
δικαιολογεί την κατ' αναλογία συµπλήρωσή του (ΑΠ 1121/ 2010).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΑΠ 399/2011). Πράγµατα είναι και οι λόγοι εφέσεως εφόσον 
περιέχουν αυτοτελή ισχυρισµό (ΑΠ 1/2001). Αν όµως κατά παραδοχή ενός λόγου 
εφέσεως εξαφανίσθηκε η απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και το εφετείο 
κράτησε την υπόθεση και τη δίκασε κατ' ουσίαν, ο λόγος αναιρέσεως για µη λήψη 
υπόψη άλλου λόγου εφέσεως είναι απαράδεκτος ως αλυσιτελής.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
Π∆: 219/1991, άρθ. 1, 9, 
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1768, σχολιασµός Θεόδωρος Κατσάς * 
ΕΕµπ∆ 2012.605 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 389 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ανώνυµης εταιρείας. ∆ηµοσιότητα της πράξης περί 
διορισµού των µελών του ∆.Σ. Εκπροσώπηση. Θητεία µελών. Προσδιορισµός 
αντικειµένου της δίκης από τους διαδίκους. Απαράδεκτο µεταβολής της βάσης της 
αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 7α περ. γ, 7β παρ. 15 και 7ε του Ν. 2190/1920 "Περί 
ανωνύµων εταιρειών" προκύπτει, ότι η δηµοσιότητα στην οποία υποβάλλεται η πράξη 
διορισµού µελών ∆Σ ανώνυµης εταιρείας, µε την καταχώρησή της στο µητρώο 
ανωνύµων εταιριών της οικείας Νοµαρχίας, δεν έχει συστατικό, αλλά βεβαιωτικό ή 
δηλωτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στη δηµοσιότητα 
αυτή, δεν µπορεί να την επικαλεσθεί η ανώνυµη εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν 
αποδείξει ότι οι τρίτοι τη γνώριζαν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 18 
παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 στοιχ.β' και 2 στοιχ. β` του ίδιου Ν. 2190/1920, η ανώνυµη 
εταιρεία, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της εκπροσωπείται δικαστικά 
και εξώδικα από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση, εκτός από το πρώτο διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται 
κατά την ίδρυσή της µε το καταστατικό και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την 
πρώτη από την ίδρυση τακτική γενική συνέλευση των µετόχων.  
- Κατά δε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του πιο πάνω νόµου, 
όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2339/1955, "Η 
θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα 
έξι έτη. Οι σύµβουλοι, µέτοχοι ή µη, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα 
ανακλητοί". Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόµενες και µε τη διάταξη του άρθρου 2 
του N. 2190/1920, που ορίζει τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό της ανώνυµης 
εταιρίας, συνάγεται ότι: α) η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
προσδιορίζεται είτε µόνον από διάταξη του καταστατικού είτε από την περί εκλογής 
του απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων και ο χρόνος αυτής δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερος ούτε των έξι (6) ετών και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ούτε του 
τυχόν οριζόµενου στο καταστατικό µικρότερου της εξαετίας χρόνου στη δεύτερη 
περίπτωση. β) Στο καταστατικό ή στην απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να 
ορίζεται ότι η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου που έληξε, παρατείνεται 
µέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου και πάντως όχι πέραν της εξαετίας 
από την εκλογή του. Στη δεύτερη δε περίπτωση όχι πέραν του οριζόµενου στο 
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καταστατικό χρόνου και γ) εφόσον δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη παρατάσεως µέχρι 
την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου, τα καθήκοντα των µελών παύουν 
αυτοδικαίως µόλις παρέλθει ο χρόνος της θητείας τους που ορίζεται στο Καταστατικό 
ή στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 106 του ΚΠολ∆, το δικαστήριο ενεργεί µόνο ύστερα 
από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που 
προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο 
νόµος ορίζει διαφορετικά.  
- Κατά το άρθρο 224 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 4 
του N. 2915/2001, "είναι απαράδεκτο να µεταβληθεί η βάση της αγωγής. Με τις 
προτάσεις που κατατίθενται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 237 ενώπιον του 
πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, µπορεί ο ενάγων να συµπληρώσει, να διευκρινίσει ή να 
διορθώσει τους ισχυρισµούς του, αρκεί να µη µεταβάλλεται η βάση της αγωγής". 
Κατά την έννοια της τελευταίας διάταξης ανεπίτρεπτη µεταβολή της βάσης της 
αγωγής επέρχεται όταν στις προτάσεις που κατατίθενται ενώπιον του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου γίνεται προσθήκη νέων περιστατικών, παλαιότερων ή οψιγενών, µε τα 
οποία τροποποιείται ή αντικαθίσταται η ιστορική βάση της αγωγής µε άλλη ή 
προστίθεται στην αγωγή και νέα ιστορική βάση. Σύµφωνα δε µε την παρ.2 του πιο 
πάνω άρθρου 224 ΚΠολ∆ επιτρέπεται στον ενάγοντα να συµπληρώσει, να 
διευκρινίσει ή να διορθώσει µε τις προτάσεις του της πρώτης πρωτοβάθµιας 
συζήτησης όσα ουσιώδη γεγονότα αποτυπώθηκαν ανεπαρκώς ή ασαφώς στην αγωγή 
του, αρκεί να µη µεταβάλλεται η βάση της αγωγής. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 104, 224, 
Νόµοι: 2190/1920, αρθ. 7α, 7β, 7ε, 
Νόµοι: 2339/1955, αρθ. 19, 
Νόµοι: 2915/2001, αρθ. 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2010.918  * ΝοΒ 2011.337, σχολιασµός * 
Ελ∆νη 2012.1285 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 880 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπροσώπηση ανώνυµης εταιρείας για την υπογραφή συµβάσεων. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να 
υποχρεωθεί το νοµικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε 
από το όργανο που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί µέσα στα όρια της εξουσίας του, 
κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού του είτε από φυσικό 
πρόσωπο, στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νοµικό 
πρόσωπο. ∆ικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ' ονόµατι νοµικού προσώπου από 
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φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσωπήσεώς του δεν το δεσµεύει. 
Ειδικότερα η ανώνυµη εταιρία, η οποία είναι νοµικό πρόσωπο, εκπροσωπείται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του KN 2190/1920, από το 
διοικητικό της συµβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς, µπορεί όµως, εφόσον τούτο 
ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή το διοικητικό της 
συµβούλιο η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο. Έτσι, όταν 
αµφισβητείται το κύρος καταρτισθείσας συµβάσεως, λόγω ελλείψεως νόµιµης 
εκπροσωπήσεως του νοµικού προσώπου, εκείνος µεν που επικαλείται τη σύµβαση 
πρέπει να προτείνει και να αποδείξει ότι αυτή καταρτίστηκε µε εκείνον που 
εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο, ο οποίος δήλωσε κατά νόµιµο τρόπο τη για τη 
κατάρτιση αυτήν της συµβάσεως βούλησή του, το δε δικαστήριο να προσδιορίσει 
στην απόφασή του το φυσικό πρόσωπο µε το οποίο εκπροσωπήθηκε το νοµικό 
πρόσωπο, για να καταστεί έτσι δυνατός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου για την ορθή ή 
µη εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων.  
- Κατά διάταξη του άρθ. 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου 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 και 4/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Η αναιρεσείουσα αµφισβήτησε τόσο πρωτοδίκως, όσο και κατ' έφεση, το κύρος των 
ως άνω συµβάσεων εκχωρήσεως, λόγω ελλείψεως νοµίµου εκπροσωπήσεως της 
αναιρεσίβλητης, δοθέντος ότι δεν αναφέρονταν στις συµβάσεις ενεχυράσεως τα 
πρόσωπα που νόµιµα είχαν εξουσιοδοτηθεί και νόµιµα εκπροσωπούσαν και δέσµευαν 
την τελευταία (αναιρεσίβλητη) στην κατάρτιση των εν λόγω συµβάσεων, οι δε 
µονογραφές που υπάρχουν στο τέλος του κειµένου αφενός µεν είναι αγνώστων 
προσώπων, αφετέρου δε δεν παρατίθενται µε τη σφραγίδα της τράπεζας. Το Εφετείο, 
σχετικά µε τον εν λόγω ισχυρισµό δέχτηκε ότι αυτό προβάλλεται αλυσιτελώς διότι "η 
έλλειψη αναφοράς στα ονόµατα των υπαλλήλων της ενάγουσας - αναιρεσίβλητης, οι 
οποίοι υπέγραψαν δεσµευτικώς γι' αυτήν τις επίδικες συµβάσεις δεν έχει οποιαδήποτε 
έννοµη συνέπεια, δοθέντος ότι η επίκληση και η προσκόµιση των ως άνω ιδιωτικών 
εγγράφων εκ µέρους της τελευταίας για την απόδειξη του ουσιώδους ισχυρισµού ότι 
µεταξύ αυτής ως εκδοχέα και της πιστούχου εταιρείας ως εκχωρήτριας 
καταρτίσθηκαν οι συµβάσεις αυτές εµπεριέχει και τον ισχυρισµό της γνησιότητας των 
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εν λόγω εγγράφων, ήτοι ότι έχουν υπογραφεί από πρόσωπα, τα οποία τη δεσµεύουν 
έγκυρα, η δε εναγοµένη - αναιρεσείουσα δεν προέβη σε δήλωση αρνήσεως της 
γνησιότητάς τους". Με τις παραδοχές του αυτές το Εφετείο, παραβίασε ευθέως τις ως 
άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ και 18 και 22 
του N. 2190/1920, επί πλέον δε, ενόψει του ότι η µη αµφισβήτηση της γνησιότητας 
των ενδίκων συµβάσεων δηµιουργεί µεν αµάχητο τεκµήριο, κατά τα άρθρα 457 παρ. 
2 και 3 και 460 ΚΠολ∆, για τη γνησιότητα του καλυπτοµένου από την υπογραφή 
περιεχοµένου της εγγράφου συµβάσεως, όχι όµως και ως προς το ότι η σύµβαση έχει 
καταρτισθεί εγκύρως είτε από όργανο που το διοικεί, το οποίο και ενεργούσε µέσα 
στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του 
καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το 
όργανο που διοικεί το νοµικό πρόσωπο, διέβαλε ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς το 
ζήτηµα της αντιπροσωπευτικής εξουσίας των προσώπων που κατήρτισαν τις ένδικες 
συµβάσεις, καθ' όσον δεν αναφέρει, τα πρόσωπα, τα οποία τις κατήρτισαν, ως και τον 
τρόπο που αυτά απέκτησαν την εξουσία της αντιπροσωπεύσεως της αναιρεσίβλητης 
Τράπεζας. Εποµένως, ο σχετικός από τους αριθµούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
πρώτος λόγος της αναιρέσεως είναι βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 68, 70, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1320, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * ΕπισκΕ∆ 
2011.963 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 476 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Ακύρωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. ∆ιάκριση 
ακυρότητας και ακυρωσίας της απόφασης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 31 παρ. 1 και 32 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, οι 
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρείας λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων σ' αυτή ψήφων και καταχωρίζονται σε περίληψη 
σε ειδικό βιβλίο, είναι δε κατά το άρθρ. 34 παρ. 1περ.β του ίδιου νόµου η γενική 
συνέλευση αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίζει, εκτός άλλων, και για την εκλογή 
µελών του διοικητικού συµβουλίου και ελεγκτών. Η αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης εκφράζουν τη βούληση του νοµικού προσώπου της εταιρείας µε σκοπό 
την παραγωγή έννοµων συνεπειών και µπορεί να διατυπώνονται θετικά ή αρνητικά, 
όπως συµβαίνει όταν απορρίπτεται συγκεκριµένη πρόταση. Αρνητική απόφαση 
προκύπτει και όταν κατά τη γενική συνέλευση οι ψήφοι διχάζονται, έτσι ώστε η 
πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία να συγκεντρώνει ίσο αριθµό θετικών και 
αρνητικών ψήφων, οπότε η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα. Εποµένως και στην 
περίπτωση ψηφοφορίας για την εκλογή µελών του διοικητικού συµβουλίου της 
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ανώνυµης εταιρείας η σχετική πρόταση θεωρείται απορριφθείσα, αν προκύψει ίσος 
αριθµός θετικών και αρνητικών ψήφων και δικαιολογείται τότε ο διορισµός 
προσωρινής διοίκησης. Αντίστοιχα µόνο η αρνητική αυτή απόφαση της µη εκλογής 
διοικητικού συµβουλίου και όχι η ανύπαρκτη απόφαση εκλογής διοικητικού 
συµβουλίου µπορεί στην περίπτωση αυτή να προσβληθεί ως ακυρώσιµη κατά τις 
διατάξεις του άρθρ. 35α παρ. παρ. 1 και 7 του ΚΝ 2190/1920, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρ. 42 του Ν. 3604/2007, σύµφωνα µε τις οποίες, 
απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε 
το νόµο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο εντός προθεσµίας τριών 
µηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή από την 
καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δηµοσιότητα και 
το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις που έλαβε γενική συνέλευση, η οποία δεν είχε 
νόµιµα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Αντίθετα έτσι µε τις περιπτώσεις ακυρότητας των 
αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρείας, που προβλέπονται στο 
άρθρ. 35β του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 43 του Ν. 3604/ 
2007, οι οποίες οφείλονται σε παραβάσεις διατάξεων ουσίας και η ακυρότητα 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο εντός προθεσµίας ενός 
έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή από την 
καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, 
ακυρώσιµες είναι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που λήφθηκαν κατά 
παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε τη διαδικασία της λήψης τους. Τέτοια 
παράβαση ακριβώς συνιστά και η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση κατά 
παράβαση των περί πλειοψηφίας διατάξεων του νόµου ή του καταστατικού της 
εταιρείας. Εξ άλλου κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ. 18 του ΚΝ2190/1920, που 
τέθηκαν σε ισχύ µε το άρθρ. 25 παρ. 3 του Ν. 3604/2007, το καταστατικό της 
ανώνυµης εταιρείας µπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό 
συµβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε 
κατάλογος..., εκλέγονται δε από τον κάθε κατάλογο, ανάλογα µε τις προβλέψεις του 
καταστατικού, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα 
πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου, ενώ το σύστηµα της εκλογής 
αυτής και αν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, µπορεί να εισαχθεί ή να 
καταργηθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρ. 29 και την παρ. 1 του άρθρ. 31 του αυτού νόµου, εκτός αν το 
καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 29, 31, 32, 35α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1002 * ΕΕµπ∆ 2012.619 * ΕπισκΕ∆ 
2012.388  
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Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 369 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ναυτική εταιρεία. Άρση της αυτοτέλειας του Νοµικού προσώπου. Επαναφορά στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν απ’ την απόφαση, η οποία αναιρέθηκε. Ερηµοδικία 
εκκαλούντος στο δικαστήριο παραποµπής. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 του υπ’ 
αριθ. 44/2001 Κανονισµού του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Όπως προκύπτει από τις συνδυασµένες διατάξεις των αρ. 84, 105 και 106 του ΚΙΝ∆ 
(νόµος 3816/1988) γίνεται διάκριση, µεταξύ των εννοιών της πλοιοκτησίας, της 
κυριότητας πλοίου και του εφοπλισµού. Η πλοιοκτησία υποδηλώνει κυριότητα και 
εφοπλισµό, έτσι ώστε, όταν τα τελευταία αυτά στοιχεία αποχωρίζονται, να υπάρχει 
αφενός κυριότητα του πλοίου και αφετέρου εφοπλισµός. Εποµένως, δεν είναι κατά 
νόµο δυνατή η σύγχρονη επί του ίδιου πλοίου ύπαρξη πλοιοκτήτη και εφοπλιστή. 
Ειδικότερα, κατά την έννοια των άρθρων 105 - 106 ΚΙΝ∆, ο εφοπλιστής είναι αυτός 
που εκµεταλλεύεται για τον εαυτό του το πλοίο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε 
άλλο πρόσωπο. Η εκµετάλλευση αυτή µπορεί να στηρίζεται σε έννοµη σχέση 
εµπράγµατη ή ενοχική (επικαρπία, µίσθωση κ.λπ.), είτε σε απλή πραγµατική 
κατάσταση. Βασική πάντως προϋπόθεση του εφοπλισµού είναι ότι ο εφοπλιστής έχει 
τη βούληση να ασκεί και ασκεί για λογαριασµό του τη ναυτιλιακή επιχείρηση που 
συγκροτεί το πλοίο και εκτός από την απόλαυση των κερδών επωµίζεται απεριόριστα 
και τον οικονοµικό κίνδυνο από την εκµετάλλευσή του. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις, ο εφοπλιστής οφείλει να δηλώσει στη λιµενική αρχή του 
τόπου νηολόγησης, από κοινού µε τον κύριο του πλοίου, ότι ο πρώτος θα 
εκµεταλλεύεται τούτο για δικό του λογαριασµό. Εάν δεν γίνει η δήλωση αυτή, 
παράγεται µαχητό τεκµήριο ότι ο κύριος του πλοίου εκµεταλλεύεται αυτό για δικό 
του λογαριασµό, ότι δηλαδή είναι πλοιοκτήτης. Το τεκµήριο, όµως, αυτό είναι, όπως 
προαναφέρθηκε, µαχητό και µπορεί να αποκρουσθεί από εκείνον που έχει έννοµο 
συµφέρον, αν αυτός αποδείξει την εκµετάλλευση του πλοίου από τρίτο. Είναι δε 
ζήτηµα πραγµατικό, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, ποιος πράγµατι έχει την 
εκµετάλλευση του πλοίου, δηλαδή ο κύριος αυτού ή τρίτος. Εξάλλου, συνήθης µορφή 
ναυτιλιακής επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι εκείνη που ο επιχειρηµατίας, µη 
θέλοντας να διακινδυνεύσει απεριόριστα κεφάλαια, συνιστά σπουδαίως και όχι 
εικονικώς µία ή περισσότερες εταιρίες στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες 
αγοράζουν ένα (µονοβάπορες) ή περισσότερα πλοία και τα εκµεταλλεύονται για δικό 
τους λογαριασµό, είτε άµεσα, είτε µε την ανάθεση της διαχείρισης των πλοίων τους 
σε άλλη εταιρία που προϋπάρχει ή ιδρύεται για το λόγο αυτό και ενεργεί για 
λογαριασµό της. Τον έλεγχο της πλοιοκτήτριας, αλλά κατά κανόνα και της 
διαχειρίστριας εταιρείας, διατηρεί το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συµµετέχει 
συνήθως στη διοίκησή τους και το οποίο έτσι κερδοσκοπεί έµµεσα, ως αποκλειστικός 
µέτοχος, µε την απόληψη κερδών και την οικονοµική ανάπτυξη της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας. Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα δεν προσδίδει µόνη της την 
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ιδιότητα και τις έννοµες συνέπειες του εφοπλιστή, µε την προεκτεθείσα έννοια, στο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο επιχειρηµατία, που όντας συνάµα και αποκλειστικός 
µέτοχος, ελέγχει ή διοικεί την πλοιοκτήτρια ή και τη διαχειρίστρια. Στην περίπτωση 
αυτή ό,τι ακριβώς δεν θέλει να έχει και δεν έχει ο εν λόγω επιχειρηµατίας είναι η 
βούληση της εκµετάλλευσης του πλοίου (άµεσα) για λογαριασµό του. Συνεπώς, το 
γεγονός ότι ένας επιχειρηµατίας διοχετεύει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα σε 
µια κεφαλαιουχική εταιρεία Α.Ε. (άρθρ. 47α παρ. 2 του Ν. 2190/1920) ή Ε.Π.Ε. 
(άρθρ. 43α του Ν. 3190/1955) ή ναυτική εταιρεία (άρθρ. 41 παρ. 2 του Ν.959/1979), 
οι οποίες προσφέρουν σ’ αυτόν το πλεονέκτηµα του περιορισµού του 
επιχειρηµατικού κινδύνου µόνο στα κεφάλαια της εταιρείας, τα πλεονεκτήµατα δε 
αυτά δόθηκαν στην περίπτωση της ναυτικής εταιρείας σκόπιµα, ώστε τα ελληνικά 
πλοία να προσέλθουν στην ελληνική σηµαία και ότι χρησιµοποιεί τη νοµική 
προσωπικότητα της εταιρείας ως “µηχανισµό απορρόφησης” των δυσµενών 
συνεπειών της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, δεν δικαιολογεί την ταύτιση του 
επιχειρηµατία αυτού µε την εταιρεία και τη µεταφορά στον ίδιο της ευθύνης που 
βαρύνει το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας. Ειδικότερα, το δίκαιο προσέφερε στον 
επιχειρηµατία αυτό τους σχετικούς εταιρικούς τύπους για να µπορεί ακριβώς αυτός 
να απολαµβάνει τα πλεονεκτήµατά τους. Και όταν ο επιχειρηµατίας αξιοποιεί τους 
εταιρικούς αυτούς τύπους δεν ενεργεί αθέµιτα για να υποστεί ως κύρωση τη 
µεταφορά στον ίδιο της ευθύνης που βαρύνει το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας 
(ΟλΑΠ 5/1996). ∆ιαφορετικά βέβαια έχει το ζήτηµα αν αποδειχθεί ότι οι εταιρίες 
αυτές: 1)είναι εικονικές, 2)ή χρησιµοποιήθηκαν ως παρένθετο πρόσωπο, µε την 
έννοια της κάλυψης υποκρυπτόµενου προσώπου και 3)ότι δεν έχουν αναπτύξει 
καθόλου συναλλακτική οργάνωση και δράση ή επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
ότι, στην πραγµατικότητα, τη νοµή του πλοίου και τη ναυτιλιακή επιχείρηση ασκεί ο 
ως άνω επιχειρηµατίας, για λογαριασµό του, πράγµα το οποίο συµβαίνει ιδίως, όταν 
συµβάλλεται στο δικό του όνοµα και αναλαµβάνει προσωπικά και απεριόριστα τον 
επιχειρηµατικό κίνδυνο. Από τις πιο πάνω τρεις διακριτές περιπτώσεις, η συνδροµή 
µεµονωµένα της δεύτερης, δηλαδή η άσκηση εµπορίας, αφενός από φυσικό πρόσωπο, 
µε “παρένθετο” νοµικό πρόσωπο, χωρίς άλλο, δεν αποδοκιµάζεται ως εµπορική 
πρακτική από την έννοµη τάξη και αφετηριάζει µόνο τις έννοµες συνέπειες: 1)της 
απόκτησης της εµπορικής ιδιότητας και από το κρυπτόµενο φυσικό πρόσωπο πίσω 
από το νοµικό πρόσωπο που ενεργεί εµφανώς τις εµπορικές πράξεις και 2)την εις 
ολόκληρον ενοχή τόσο του φαινόµενου νοµικού προσώπου, ως εµπόρου, όσο και του 
κρυπτόµενου πίσω από αυτό φυσικού προσώπου, για τις δηµιουργούµενες από τη 
δράση του φαινόµενου εµπόρου ενοχές, χωρίς η καθιερούµενη αυτή εις ολόκληρον 
ενοχή ν’ αποτελεί “επέκταση - µετακύλιση” των εννόµων συνεπειών του φαινόµενου 
νοµικού προσώπου στο πλαίσιο “της παραµέρισης της νοµικής προσωπικότητας” ή 
της “άρσης - κάµψης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου” ή της “άρσης του 
πέπλου - νοµικού ενδύµατος του φαινόµενου νοµικού προσώπου”, που θεµελιώνεται 
µόνον όταν µεσολαβεί κατάχρηση της αυτοτελούς ύπαρξης του νοµικού προσώπου, 
µε τη συνδροµή των στοιχείων που παρατίθενται κατωτέρω. Η άρση, όµως, αυτή της 
αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου προσωρινά και περιορισµένα δε σηµαίνει 
ταυτόχρονα και “κατάργηση” ή “άρση” της νοµικής προσωπικότητας, µε την έννοια 
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ότι το εµφανές νοµικό πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον µε το κυρίαρχο µέλος - 
µέτοχό του φυσικό πρόσωπο, αφού, παρά την προσωρινή άρση - κάµψη της 
αυτοτέλειάς του, το νοµικό πρόσωπο παραµένει οφειλέτης και αντισυµβαλλόµενος. 
Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα της εταιρείας αποτελούν ένα τεχνητό δηµιούργηµα 
του νοµοθέτη µε το οποίο η ισχύουσα έννοµη τάξη προσδίδει προσωπικότητα σε ένα 
υπάρχον κοινωνικό µόρφωµα ή µια κοινωνική πραγµατικότητα, τα οποία, ιδίως µέσω 
της σύµπραξης και της συνεργασίας των εταίρων, που αναπτύσσονται στη βάση 
συγκεκριµένης έννοµης τάξης, αποτελούν αυτόνοµη και πρωτογενή πηγή παραγωγής 
κοινωνικού πλούτου. Ειδικότερα, στην ένωση προσώπων το δίκαιο εξασφαλίζει 
αυθύπαρκτη στο χώρο και συνεχή στο χρόνο οντότητα, ενώ διακρίνει απολύτως 
αυτήν από τα πρόσωπα που την αποτελούν. Μεταξύ των βασικών συνεπειών της 
νοµικής προσωπικότητας είναι η ικανότητα δικαίου την οποία αποκτά το νοµικό 
πρόσωπο, η ικανότητα δηλαδή να είναι αυτό φορέας περιουσίας χωρισµένης από τις 
περιουσίες των µελών του, από την οποία απορρέει περαιτέρω και η ικανότητα 
ευθύνης, και δη αποκλειστικής, που σηµαίνει διακριτής από την ευθύνη των µελών 
του νοµικού προσώπου, µε πρακτική συνέπεια να είναι υπέγγυα στους εταιρικούς 
δανειστές µόνο η περιουσία του νοµικού προσώπου και όχι η περιουσία των µελών 
του. Το γεγονός, όµως, ότι ένας επιχειρηµατίας διοχετεύει την επιχειρηµατική του 
δραστηριότητα σε µία κεφαλαιουχική εταιρεία, ανώνυµη ή ναυτική εταιρεία ή 
τοιαύτη περιορισµένης ευθύνης, δεν δικαιολογεί αυτό καθ’ εαυτό, όπως 
προαναφέρθηκε, την ταύτιση του επιχειρηµατία αυτού µε την εταιρεία και την 
µεταφορά στον ίδιο της ευθύνης που βαρύνει το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας. Για 
να υποστεί τις συνέπειες αυτές πρέπει να συντρέχουν, να προτείνονται και ν’ 
αποδεικνύονται συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία να µαρτυρούν ότι 
έγινε κακή χρήση των εταιρικών τύπων, ακριβέστερα ότι έγινε κατάχρηση της 
νοµικής προσωπικότητάς τους, ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία η 
επίκληση αυτής και του χωρισµού που αυτή συνεπάγεται, παρίσταται είτε ως 
κατάχρηση της εταιρικής σχέσης ως θεσµού άσκησης επαγγελµατικής - 
επιχειρηµατικής δράσης στο πεδίο της εφαρµογής του Συνταγµατικού ∆ικαίου 
(άρθρα 5 παρ. 1, 12 παρ. παρ. 1, 3 και 25 παρ. 1γ του Συντάγµατος), είτε ως 
κατάχρηση δικαιώµατος κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, µε την έννοια ότι οι φερόµενες ως 
πράξεις της εταιρείας αποτελούν στην πραγµατικότητα πράξεις του κυρίαρχου 
µετόχου ή εταίρου της, οι οποίες σκοπίµως παραλλάσσονται και αντιστρόφως οι 
πράξεις του φυσικού προσώπου συνέχονται προς την εταιρεία από την οποία 
αθεµίτως επιχειρούν ν’ αποκοπούν. Ο κανόνας αυτός απορρέει από τη θεωρία της 
παραµέρισης της νοµικής προσωπικότητας ή άρσης της αυτοτέλειας του νοµικού 
προσώπου ή ακόµη της ταύτισης του νοµικού προσώπου µε τον υποκείµενο 
οργανισµό του. Η θέση κατά µέρος της νοµικής προσωπικότητας νοµίµως 
συσταθέντος και λειτουργούντος νοµικού προσώπου δεν δικαιολογείται µόνο από τη 
συγκέντρωση του συνόλου ή των περισσοτέρων µετόχων στο πρόσωπο ενός µετόχου 
ή από τη συµµετοχή µόνο τούτου στα όργανα της εταιρείας και την εντεύθεν 
καθοριστική συµβολή του στη λήψη των εταιρικών αποφάσεων. Επίσης, δεν 
δικαιολογείται µόνο από την ταύτιση των συµφερόντων της εταιρείας προς αυτά του 
κυρίου µετόχου ή από τη συστηµατική παροχή εγγυήσεων του προσώπου αυτού για 
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λογαριασµό της εταιρείας ή τέλος από την εµφάνιση τούτου ως του ουσιαστικού 
φορέα της επιχείρησης. Η κατάχρηση της νοµικής προσωπικότητας υπάρχει όταν ο 
κυρίαρχος εταίρος χρησιµοποιεί την νοµική προσωπικότητα για να καταστρατηγήσει 
το νόµο ή για να προκαλέσει δολίως ζηµία σε τρίτο δανειστή ή για να αποφύγει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ενδεικτικά κριτήρια τέτοιας κατάχρησης 
αποτελούν η ανεπαρκής χρηµατοδότηση της εταιρείας, σε αντίθεση µε προηγούµενη 
συµπεριφορά του, η σύγχυση της νοµικής (ατοµικής) και εταιρικής περιουσίας, ή 
αποφυγή παροχής εγγυήσεων του κυρίου ή µοναδικού µετόχου υπέρ του νοµικού 
προσώπου παρά την προηγούµενη αντίθετη πρακτική του. Αλλά και η ταύτιση των 
συµφερόντων νοµικού και φυσικού προσώπου, η κυρίαρχη θέση του φυσικού 
προσώπου στην εταιρεία, την οποία επιβεβαιώνει ο ίδιος µε αντίστοιχη δηλωτική 
συµπεριφορά του, όταν συντρέχουν και µε τα προαναφερθέντα ειδικά αντικειµενικά 
και υποκειµενικά κριτήρια, θεµελιώνουν κατάχρηση του θεσµού της νοµικής 
προσωπικότητας, εάν ο κυρίαρχος εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική προσωπικότητα 
για να καταστρατηγήσει το νόµο και να προκαλέσει δολίως ζηµία σε τρίτους 
δανειστές του, µε την αποφυγή εκπλήρωσης έναντι εκείνων των κατ’ ουσίαν 
ατοµικών υποχρεώσεών του, ιδιαίτερα όταν οι αντισυµβαλλόµενοι δανειστές 
οδηγήθηκαν στη συγκεκριµένη συναλλαγή εξαιτίας της εµφανιζόµενης σ’ αυτούς 
κατάστασης, στην οποία δεν θα προέβαιναν αν γνώριζαν την πραγµατικότητα και την 
πρόθεση καταστρατήγησης του κυρίαρχου µετόχου 
- Κατά µεν το άρθρο 579 παρ. 1 του ΚΠολ∆, αν αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν απ’ την απόφαση, η οποία 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται, εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση, για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση, κατά δε το άρθρο 
581 παρ. παρ. 1 και 2 του ίδιου κώδικα, στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση 
εισάγεται και συζητείται µε κλήση µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την 
αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν προτάσεις κατά το άρθρο 237. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολό της, αποβάλλει 
πλήρως την ισχύ της, µη παράγουσα δεδικασµένο επί οποιουδήποτε ζητήµατος έκρινε 
αυτή, οι δε διάδικοι επανέρχονται στην πριν από την έκδοσή της κατάσταση. Στο 
σύνολό της θεωρείται ότι αναιρείται η απόφαση όταν η αναιρετική, κατά το 
διατακτικό της, δεν περιορίζει µε σχετική διάταξή της την αναίρεση σε ορισµένο ή 
ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης ή ως προς µερικούς µόνον από τους διαδίκους 
(ΟλΑΠ 27/2007 ΝοΒ 2007.1830). Συνεπώς, αν αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, 
στο σύνολό της, και δεν πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 580 παρ. παρ. 1 
και 2 ΚΠολ∆, δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των διατάξεων των 
σχετικών µε την αρµοδιότητα, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε 
πριν από τη συζήτηση, επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση, µε συνέπεια 
ν’ αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ’ αυτής έφεση, που θα κριθεί πάλι από 
το εφετείο (ΑΠ 778/2009, ΑΠ 1220/2007, ΑΠ 707/2006, ΑΠ 129/2004), το οποίο 
δεσµεύεται από τις αποφάσεις της ολοµελείας και των τµηµάτων του Αρείου Πάγου, 
ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν (άρθρ. 580 παρ. 4 του ΚΠολ∆).  
- Περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος, ενώπιον του δικαστηρίου της 
παραποµπής, η έφεσή του απορρίπτεται, εφόσον η συζήτηση επισπεύδεται από τον 
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ίδιο ή αυτός κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση 
αντίδικό του (ΑΠ 141/2005 Ελ∆νη 2005.1660).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 του υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισµού του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις”, “πέραν των περιστάσεων, όπου η διεθνής 
δικαιοδοσία απορρέει από άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, το δικαστήριο 
κράτους µέλους ενώπιον του οποίου ο εναγόµενος παρίσταται αποκτά διεθνή 
δικαιοδοσία. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρµόζεται, αν η παράσταση έχει ως σκοπό την 
αµφισβήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας ή αν υπάρχει άλλο δικαστήριο µε 
αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία σύµφωνα µε το άρθρο 22”. Η έννοια της πιο πάνω 
διάταξης είναι ότι ο κανόνας της αρµοδιότητας που θεσπίζει αυτή δεν έχει εφαρµογή, 
όταν ο εναγόµενος, όχι µόνο αµφισβητεί την αρµοδιότητα, αλλά προβάλλει και 
ισχυρισµούς επί της ουσίας της διαφοράς, µε τον όρο ότι η αµφισβήτηση της 
αρµοδιότητας, εφόσον δεν προηγήθηκε οποιασδήποτε πράξης άµυνας επί της ουσίας, 
δεν ακολουθεί χρονικά την ενέργεια, µε την οποία ο εναγόµενος λαµβάνει θέση για 
την υπόθεση, η οποία λογίζεται από το εθνικό δικονοµικό δίκαιο ως η πρώτη πράξη 
άµυνας ενώπιον του επιληφθέντος δικαστηρίου (βλ. ∆ΕΚ 24-6-1981 - Elefanten 
Schuh GmbH κατά Jackmain, 150/80 επί της ερµηνείας του έχοντος το αυτό 
περιεχόµενο άρθρου της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Βρυξελλών (1968) για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την εκτέλεση της απόφασης). Η διάταξη αυτή πρέπει να ερµηνευθεί 
κατά την έννοια ότι επιτρέπεται στον εναγόµενο, όχι µόνο να αµφισβητήσει την 
αρµοδιότητα, αλλά και να προβάλει ταυτόχρονα, επικουρικά, ισχυρισµούς άµυνας επί 
της ουσίας της υπόθεσης, χωρίς να στερείται, εξ αυτού του λόγου, του δικαιώµατος 
προβολής της ένστασης αναρµοδιότητας (βλ. ∆ΕΚ 22.10.81 Rohv κατά Ossberger, 
27/81 επί της ερµηνείας του άρθρου 18 ∆.Σ. των Βρυξελλών, Κεραµέα – Κρεµλή - 
Ταγαρά. Η Σύµβαση των Βρυξελλών, 1989, άρθρ. 18, σελ. 172 επ., ΕφΠειρ 
416/2004). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του προαναφερθέντος 
Κανονισµού του Συµβουλίου της Ε.Ε., συνάγεται ότι πρόσωπο που έχει την κατοικία 
του επί εδάφους κράτους - µέλους µπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος, ως προς 
ορισµένες, ειδικότερα προσδιοριζόµενες, διαφορές, ενώ επίσης, µπορεί να εναχθεί, 
εάν υπάρχουν πολλοί εναγόµενοι, ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας ενός εξ 
αυτών, εφόσον υπάρχει τόσο στενή συνάφεια µεταξύ των αγωγών, ώστε να 
ενδείκνυται να συνεκδικασθούν και να κριθούν συγχρόνως, προκειµένου ν’ 
αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης ασυµβίβαστων αποφάσεων, οι οποίες θα µπορούσαν 
να προκύψουν απ’ τη χωριστή εκδίκασή τους. Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 3 του 
ΚΠολ∆ στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται ηµεδαποί και 
αλλοδαποί, εφ’ όσον υπάρχει αρµοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου, κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του, προαναφερθέντος, υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισµού 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “για την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις”, “τα πρόσωπα που δεν έχουν την 
ιθαγένεια του κράτους µέλους στο οποίο κατοικούν, υπάγονται, στο κράτος αυτό, 
στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρµόζονται στους ηµεδαπούς”, δηλαδή 
ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους µέλους, στο οποίο κατοικούν. 
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Εξάλλου, κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του ίδιου Κανονισµού, “για την εφαρµογή του 
κανονισµού, εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο έχει την κατοικία της στον τόπο στον 
οποίο έχει: α)την καταστατική της έδρα ή β)την κεντρική της διοίκηση ή γ)την κύρια 
εγκατάστασή της”. Κατά συνέπεια, και αλλοδαπή τυπικά εταιρεία, της οποίας η 
διοίκηση ασκείται στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η πραγµατική έδρα της, αρµοδίως 
ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών ∆ικαστηρίων, η αρµοδιότητα και η διεθνής 
δικαιοδοσία των οποίων καθορίζεται µε βάση τον τόπο της πραγµατικής έδρας της 
εναγοµένης εταιρείας. Παραπέρα, κατά τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδ. α΄ του 
ΚΠολ∆, στην κατ’ έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων 
αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, το Εφετείο µπορεί να λάβει υπόψη επικαλούµενες 
και προσκοµιζόµενες ένορκες βεβαιώσεις που έγιναν οποτεδήποτε µετά τη συζήτηση 
ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου µέχρι τη συζήτηση της έφεσης (ΑΠ 
818/2009, ΑΠ 319/2008, ΑΠ 1132/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 237, 579, 580, 581,  
Κανονισµοί: 44/2001,  
ΚΙΝ∆: 84, 105, 106, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2012.115 
 
Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5689 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. 
- Βασική αρχή του δικαίου των νοµικών προσώπων και κυρίως εκείνων που έχουν 
σωµατειακή οργάνωση, αποτελεί η περιουσιακή αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου 
απέναντι στα. µέλη του (αρχή του χωρισµού). Το νοµικό πρόσωπο είναι οφειλέτης 
των δικών του υποχρεώσεων και δανειστής αντίστοιχων δικαιωµάτων ενώ τα µέλη 
του δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις των νοµικών προσώπων, όπως άλλωστε και 
το τελευταίο δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις των µελών του. Για τις εταιρείες αυτό 
ισχύει κυρίως στην ανώνυµη εταιρεία, στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στη 
ναυτική εταιρεία στις οποίες προέχει η σωµατειακή οργάνωση. Ωστόσο, αυτός ο 
διαχωρισµός που δηµιουργεί αυτοτελή νοµικά κέντρα βουλήσεων και συµφερόντων 
µπορεί κατά τις περιστάσεις να µην είναι ανεκτός από το δίκαιο, είτε ευθέως µε βάση 
ειδική διάταξη είτε κατά την καλή πίστη (άρθρα 281, 288, 200 ΑΚ), µε αποτέλεσµα 
την ταύτιση νοµικού προσώπου και µελών. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η 
άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. Περαιτέρω για την άρση της 
αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου κεφαλαιουχικής εταιρείας δεν αρκεί απλή 
µονοµετοχική ιδιότητα, ούτε η ιδιότητα του φυσικού προσώπου (που είναι µοναδικό 
µέτοχος ή κάτοχος του µεγαλύτερου µέρους των µετοχών) ως διαχειριστή (ΟλΑΠ 
5/1996 Ελ∆νη 37,1046), αλλά απαιτείται η συνδροµή πραγµατικών περιστατικών που 
να καταδεικνύουν βούληση για καταστρατήγηση των διατάξεων που αφορούν στα 
νοµικά πρόσωπα (ΠολΠρΠειρ 1673/2003 ΕΕµπ∆ 2004, 80 ΠολΠρΠειρ 1742/2001 
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ΕΝαυτ∆ 29.204). Έτσι η σύσταση εταιρείας προς άσκηση µέσω αυτής, οποιασδήποτε 
δραστηριότητας δεν οδηγεί αυτή και µόνη σε κατάλυση της αυτοτέλειας της 
εταιρείας, ακόµη και αν η εταιρεία αυτή έχει ένα µόνον µέτοχο-εταίρο, αφού µια 
τέτοια ενέργεια συνιστά θεµιτή, κατ’ αρχήν, µετάθεση των αποτελεσµάτων των 
δικαιοπραξιών που επιχειρούνται κατ1 αυτόν από τον µέτοχο – εταίρο στην εταιρεία. 
Εξάλλου, στο δίκαιο, άρση της νοµικής προσωπικότητας επιτρέπεται (και 
επιβάλλεται) αναµφισβήτητα σε περίπτωση που υπάρχει κατάχρηση της νοµικής 
προσωπικότητας, δηλαδή σε περίπτωση που η επίκληση της νοµικής προσωπικότητας 
και του χωρισµού που αυτή συνεπάγεται παρίσταται ως κατάχρηση δικαιώµατος κατ' 
άρθρο 281 ΑΚ (ΕφΠειρ 606/2001 ΕΝαυτ∆ 30.108, ΠολΠρΑθ 739/1998 ΕΕµπ∆ 
1998.795). Κατά τα πορίσµατα δε της ελληνικής επιστήµης κατάχρηση της νοµικής 
προσωπικότητας υπάρχει όταν ο κυρίαρχος εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική 
προσωπικότητα για να καταστρατηγήσει το νόµο ή να προκαλέσει ζηµία δολίως σε 
τρίτο ή για να αποφύγει την πληρωµή υποχρεώσεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 281, 288, 1264, 1274, 
ΚΠολ∆: 686 επ., 706, 
ΕισΝΚΠολ∆: 56, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 227 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση και εκκαθάριση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του ΕµπΝ προκύπτει ότι η αφανής εταιρία, 
στην οποία εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι 
διατάξεις περί εταιριών του ΑΚ, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, συνιστάται ατύπως 
και δεν έχει νοµική προσωπικότητα, ούτε δική της περιουσία, διαφορετική από την 
περιουσία των εταίρων. Οι εταιρικές εισφορές, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
όλων των εταίρων, δεν µεταβιβάζονται στην εταιρία, αλλά χρησιµοποιούνται από τον 
εµφανή εταίρο για την πραγµατοποίηση του εταιρικού σκοπού, ο εταίρος δε αυτός 
υποχρεούται καθετί που ως διαχειριστής αποκτά στο όνοµα του να το καταστήσει 
κοινό όλων των εταίρων, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός (ΑΠ 
860/2002, ΑΠ 823/2001, ΑΠ 1629/2001). Η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους 
λόγους, για τους οποίους λύεται και η αστική εταιρεία µε εφαρµογή των διατάξεων 
των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Μεταξύ των λόγων λύσεως της εταιρίας περιλαµβάνεται και 
η καταγγελία, τακτική ή έκτακτη, που επιφέρει τα αποτελέσµατα της, έστω και αν δεν 
υπάρχει πράγµατι σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από το άρθρο 766 ΑΚ. Μετά τη 
για οποιοδήποτε λόγο λύση της αφανούς εταιρίας, µπορεί να εγερθεί απευθείας η 
αγωγή για διανοµή της εταιρικής περιουσίας και να ζητηθεί από τον εµφανή εταίρο η 
επιστροφή της εισφοράς, η οποία προηγουµένως δεν µπορεί να αξιωθεί, και η 
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ανάλογη µερίδα από τα κέρδη, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι οι εταίροι να 
προσφύγουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, εκτός αν υπάρχει µεταξύ 
τους αντίθετη συµφωνία ή το δικαστήριο φρονεί ότι πρέπει να προηγηθεί η 
εκκαθάριση της (ΑΠ 339/1998). Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί κατά 
κυριολεξία εκκαθάριση, αλλά διακανονισµό των εταιρικών δοσοληψιών, µετά τον 
οποίο θα κριθούν οι ενοχικές αξιώσεις των αφανών εταίρων για απόδοση των 
εισφορών ή για απόληψη κερδών ή και η υποχρέωση αυτών συµµετοχής στις ζηµίες, 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΑΚ για την εκκαθάριση.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 780 και 782 ΑΚ, κατά την εκκαθάριση 
πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι στους τρίτους, καθώς και 
όσα υπάρχουν µεταξύ των εταίρων και κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές, ό,τι δε 
αποµένει µετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών διανέµεται 
στους εταίρους κατά το λόγο της µερίδας που έχει ο καθένας στα κέρδη. Βέβαια, οι 
προβλεπόµενες από τις υπόψη διατάξεις ρυθµίσεις είναι ενδοτικού δικαίου και 
συνεπώς είναι δυνατή η, µε συµφωνία, των εταίρων, διαφορετική ρύθµιση της 
διανοµής της εταιρικής περιουσίας, αρκεί να µην εκτείνεται έως και του αποκλεισµού 
του εταίρου από την συµµετοχή του στο προϊόν της εκκαθάρισης, το οποίο 
αποτελείται από την καθαρή εταιρική περιουσία (µετά την εξόφληση των χρεών και 
την απόδοση των εισφορών) και τα κέρδη.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, 625/2008, ΑΠ 328/2008). "Πράγµατα" υπό 
την έννοια αυτή αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως που αφορούν τέτοιους ισχυρισµούς 
(ΑΠ 1573/06).∆εν αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση 
των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος 
αυτός της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 
37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 2068/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό 
της,τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). 
Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
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αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 
1490/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741 επ., 765 επ., 766, 780, 782,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1000 * ΕΕµπ∆ 2012.635  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 360 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχόµενου εγγράφου. Στοιχεία αγωγής. Επανάληψη 
συζήτησης. 
- Κατά το άρθρο 904 εδ. α' του ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από 
την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, ενώ κατά 
το εδ. β' της ίδιας διάταξης περ. β' η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση 
παροχής που δεν επακολούθησε, ώστε να µη δικαιολογείται ο πλουτισµός του λήπτη 
και η παροχή προς αυτόν του δότη να µη συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του. Κατά την 
ως άνω διάταξη, προϋποθέσεις αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) ο 
πλουτισµός του υπόχρεου, β) η επέλευση του πλουτισµού από την περιουσία ή µε 
ζηµία του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ πλουτισµού και ζηµίας και δ) η 
έλλειψη νόµιµης αιτίας. Η διάταξη του άρθρου 904 εδ. α' ΑΚ, ορίζει ως έννοµη 
συνέπεια της συνδροµής των πιο πάνω προϋποθέσεων, ότι ο πλουτίσας "έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια", δηλαδή τον πλουτισµό του, και εποµένως ο 
καθορισµός του πλουτισµού ως προϋποθέσεως της αξίωσης από τη διάταξη αυτή 



 

[71] 
 

προσδιορίζει το αντικείµενό της, αφού αυτό ακριβώς είναι ο πλουτισµός που 
αποκτήθηκε. Ως πλουτισµός δε νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης 
του εναγοµένου, δηλαδή, είτε θετική επαύξηση της περιουσίας του, είτε αποθετική 
(αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας). Τέτοιο δε πλουτισµό συνιστά, στην 
περίπτωση αφανούς εταιρίας µε σκοπό την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 
(ακινήτου), η χρηµατική συνεισφορά του αφανούς εταίρου προς τον εµφανή 
διαχειριστή εταίρο, ο οποίος αποκτά, υπό την ιδιότητα αυτή, το ακίνητο στο όνοµά 
του, χωρίς στη συνέχεια να µεταβιβάζει αυτό κατά κυριότητα στον αφανή εταίρο 
κατά το λόγο της εταιρικής του µερίδας, ώστε να καταστεί κι αυτός κοινωνός του 
κτηθέντος πράγµατος, µε αποτέλεσµα να επωφελείται χωρίς νόµιµη αιτία την 
συνεισφορά του αφανούς εταίρου, που δαπανήθηκε για την απόκτηση αυτού. 
Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τα άρθρα 47-50 του ΕµπΝ, η αφανής εταιρία, η 
οποία δεν έχει δική της προσωπικότητα και δική της περιουσία, διαφορετική από την 
περιουσία των εταίρων, και αποσκοπεί πάντοτε στη διενέργεια εµπορικών πράξεων 
και επί της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741 επ. του ΑΚ, περί 
εταιρίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της (ΑΠ 
1629/2001, ΑΠ 823/2001), συνιστάται ατύπως, έστω και αν έχει σκοπό την 
επιχείρηση δικαιοπραξιών που υποβάλλονται σε ορισµένο τύπο (ΑΠ 736/1989), όπως 
είναι η αγορά και η κτήση της κυριότητας ακινήτου, για την οποία, κατά τα άρθρα 
369 και 1033 του ΑΚ, απαιτείται συµφωνία, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο, και µεταγραφή. Από τις ίδιες δε διατάξεις του ΕµπΝ και από το άρθρο 758 
παρ. 2 του ΑΚ, που δεν είναι αντίθετο σ' αυτές, συνάγεται, ακόµη, ότι κάθε τι που 
αποκτά ο εµφανής εταίρος στο όνοµά του, ανήκει σε όλους τους εταίρους, κατά το 
λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός, ότι µε τον τρόπο αυτό δηµιουργείται από το 
νόµο δικαίωµα κοινωνίας µεταξύ τους, κατ' ιδανικά µέρη, και ότι, συνεπώς, ο 
εµφανής εταίρος είναι υποχρεωµένος, το πράγµα που απέκτησε κατά κυριότητα στο 
όνοµά του, µε την ιδιότητα αυτή, να το µεταβιβάσει, κατά κυριότητα, µε άλλη 
δικαιοπραξία, και στους άλλους αφανείς εταίρους και να το καταστήσει κοινό και σ' 
αυτούς, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας τους (ΑΠ 736/1989, ΑΠ 598/1986, ΑΠ 
991/1983 ΑΠ 502/1982). Και ναι µεν η υποχρέωση αυτή του εµφανούς εταίρου 
εκβιάζεται µε την αγωγή του άρθρου 949 του ΚΠολ∆, µπορεί όµως ο αφανής εταίρος, 
στην περίπτωση που ο εµφανής (διαχειριστής εταίρος) αρνείται να προβεί στην άνω 
µεταβίβαση προς αυτόν, η οποία µπορεί να συνίσταται, κατά τις ειδικότερες 
συµφωνίες των µερών (άρθρο 361 ΑΚ), και σε µία από τις περισσότερες αυτοτελείς 
οριζόντιες ιδιοκτησίες που αναλογεί στην εταιρική του µερίδα και όλες αποκτήθηκαν 
στο όνοµα του εµφανούς διαχειριστού εταίρου, να ζητήσει επικουρικά κατά τις 
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού την συνεισφορά του, η οποία δαπανήθηκε 
για την αγορά του οικοπέδου και την ανέγερση σ' αυτό των οριζόντιων ιδιοκτησιών, 
αφού κατά το ποσόν αυτό καθίσταται πλουσιότερος για αιτία που δεν επακολούθησε, 
η δε παροχή προς αυτόν του αφανούς εταίρου δεν συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του, 
καθόσον ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε δεν πραγµατοποιήθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
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στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007). 
- Ο από το αρθρ. 20 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά περιστατικά 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση υπάρχει όταν το δικαστήριο κάνει διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη 
ανάγνωση) και αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 επ. του ΚΠολ∆, περιεχόµενο διαφορετικό από το πραγµατικό, 
όχι όµως όταν εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο προβαίνει στην εκτίµηση 
του περιεχοµένου του, δηλαδή σε αποδεικτική αξιολόγησή του. Η παραµόρφωση 
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πρέπει να είναι προφανής και το έγγραφο να προσκοµίζεται για την απόδειξη 
ουσιώδους ισχυρισµού, το δε δικαστήριο πρέπει να µόρφωσε τη γνώµη του 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου που 
παραµόρφωσε.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006). Επίσης, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν αυτή σύµφωνα µε το νόµο, και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και γ) ορισµένο αίτηµα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 904 εδ. α' του Α.Κ. όποιος έγινε 
πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, ενώ κατά το εδ. β' της ίδιας διάταξης περ. β' η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής που δεν επακολούθησε, ώστε 
να µη δικαιολογείται ο πλουτισµός του λήπτη και η παροχή προς αυτόν του δότη να 
µη συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του. Κατά την ως άνω διάταξη, προϋποθέσεις αξίωσης 
αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) ο πλουτισµός του υπόχρεου, β) η επέλευση του 
πλουτισµού από την περιουσία ή µε ζηµία του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
πλουτισµού και ζηµίας και δ) η έλλειψη νόµιµης αιτίας. Η διάταξη του άρθρου 904 
εδ. α' ΑΚ, ορίζει ως έννοµη συνέπεια της συνδροµής των πιο πάνω προϋποθέσεων, 
ότι ο πλουτίσας "έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια", δηλαδή τον πλουτισµό 
του, και εποµένως ο καθορισµός του πλουτισµού ως προϋποθέσεως της αξίωσης από 
τη διάταξη αυτή προσδιορίζει το αντικείµενό της, αφού αυτό ακριβώς είναι ο 
πλουτισµός που αποκτήθηκε. Ως πλουτισµός δε νοείται κάθε βελτίωση της 
περιουσιακής κατάστασης του εναγοµένου, δηλαδή, είτε θετική επαύξηση της 
περιουσίας του, είτε αποθετική (αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας). Τέτοιο δε 
πλουτισµό συνιστά, στην περίπτωση αφανούς εταιρίας µε σκοπό την απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου (ακινήτου), η χρηµατική συνεισφορά του αφανούς εταίρου 
προς τον εµφανή διαχειριστή εταίρο, ο οποίος αποκτά, υπό την ιδιότητα αυτή, το 
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ακίνητο στο όνοµά του, χωρίς στη συνέχεια να µεταβιβάζει αυτό κατά κυριότητα 
στον αφανή εταίρο κατά το λόγο της εταιρικής του µερίδας, ώστε να καταστεί κι 
αυτός κοινωνός του κτηθέντος πράγµατος, µε αποτέλεσµα να επωφελείται χωρίς 
νόµιµη αιτία την συνεισφορά του αφανούς εταίρου, που δαπανήθηκε για την 
απόκτηση αυτού, αφού κατά το ποσόν αυτό καθίσταται πλουσιότερος για αιτία που 
δεν επακολούθησε, η δε παροχή προς αυτόν του αφανούς εταίρου δεν συνιστά νόµιµη 
υποχρέωσή του, καθόσον ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε δεν πραγµατοποιήθηκε.  
- Κατά το άρθρο 254 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται κατ' άρθρο 524 του ΚΠολ∆ και 
στην κατ' έφεση δίκη, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 2915/2001, το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η 
οποία έχει κηρυχθεί κερατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη 
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. 
Η συζήτηση που επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο αυτόν θεωρείται συνέχεια της 
προηγούµενης. Η απόφαση µνηµονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέµατα που αποτελούν 
αντικείµενο της συζήτησης. Εκ του λόγου ότι η επαναλαµβανόµενη συζήτηση 
θεωρείται ως συνέχεια της προηγούµενης, σε συνδυασµό και µε το ότι κατ' άρθρ. 529 
εδ. β' του ΚΠολ∆, επιτρέπεται στο Εφετείο η εξέταση νέων µαρτύρων και η 
προσκόµιση εγγράφων, παρέπεται, πλην άλλων, ότι κατά τη συζήτηση αυτή κάθε 
διάδικος µπορεί να επικαλεστεί και προσκοµίσει αποδεικτικά µέσα που δεν είχε 
προσκοµίσει και επικαλεστεί κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η απόφαση µε την 
οποία το δικαστήριο διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης (ΟλΑΠ 30/1997, ΑΠ 
1336/2002). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 454 ΚΠολ∆, αν προσαγόµενο 
έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, αρκεί για το παραδεκτό της προσκοµιδής 
του να υποβάλλεται και επικυρωµένη µετάφρασή αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 741 επ., 758, 904, 1033 επ.,  
ΚΠολ∆: 216, 246, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 573, 949, 
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.629 * ΧρΙ∆ 2012.676 
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση µε καταγγελία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η αφανής εταιρία είναι η προσωπική εταιρία χωρίς νοµική προσωπικότητα και 
εταιρική περιουσία, µε απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσµού προς τα έξω, στην 
οποία ο µεταξύ των εταίρων εταιρικός δεσµός καταλαµβάνει τις προς τα έσω σχέσεις 
των εταίρων. Ειδικότερα, οι αφανείς εταίροι µετέχουν µόνον ενοχικά στα 
αποτελέσµατα της δραστηριότητας του εµφανούς και όχι ως κοινωνοί των 
δικαιωµάτων και συνοφειλέτες των υποχρεώσεων που δηµιουργεί η δράση του 
εµφανούς, συµµετέχοντας µόνο στη κατανοµή των κερδών και των ζηµιών που 
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προκύπτουν από τη δράση του εµφανούς, ενώ προς τα έξω εµφανίζεται ένας εταίρος 
(ή περισσότεροι), που ονοµάζεται εµφανής, προς διάκριση από τους αφανείς, ο 
οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα έναντι των τρίτων στο δικό του όνοµα. Επίσης, 
από τις διατάξεις των άρθρων 47 - 50 ΕµπΝ προκύπτει, ότι στην αφανή εταιρία, που 
δεν έχει νοµική προσωπικότητα, εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον 
ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι διατάξεις περί εταιριών του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα 
άρθρα 741 επ. αυτού. Η αφανής εταιρία λύεται για τους ίδιους λόγους, για τους 
οποίους λύεται και η αστική εταιρία µε εφαρµογή των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Στους 
λόγους λύσεως της εταιρίας περιλαµβάνεται και η καταγγελία, που επιφέρει τα 
αποτελέσµατά της, έστω και αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος (άρθρ. 766 ΑΚ). Η 
άκαιρη λύση από τον καταγγέλλοντα έχει ως µόνη συνέπεια την υποχρέωσή του προς 
αποζηµίωση των λοιπών, για τη ζηµιά που επήλθε σε αυτούς από την άκαιρη 
καταγγελία, σε περίπτωση ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου. Μετά τη λύση της αφανούς 
εταιρίας δεν απαιτείται να επακολουθήσει υποχρεωτικά στάδιο εκκαθαρίσεως, διότι 
δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εφόσον ο εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά 
έναντι των τρίτων, µε αποτέλεσµα να είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής εκ µέρους 
του αφανούς εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 779 έως 
782 ΑΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 719 ΑΚ, κατά του εµφανούς εταίρου προς 
απόδοση σ' αυτόν της ανήκουσας στον ίδιο µερίδας από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και 
της εισφοράς του, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το 
αντίθετο µεταξύ των εταίρων (άρθρ. 361 ΑΚ) ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι 
απαραίτητη η εκκαθάριση, διότι από την παράλειψή της επέρχεται σύγχυση (ΑΠ 
362/2008, 393/2006, 860/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Έτσι, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη πράγµατα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης που δεν προτάθηκαν, 
ανιχνευόµενα δε στα δικόγραφα δεν µπορούσαν να ληφθούν υπόψη, γιατί δεν 
αφορούσαν τη δηµόσια τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 719, 741 επ., 765 επ., 766, 779 - 782,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1000, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * ΕΕµπ∆ 
2012.633  
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Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 192 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. Έξοδος εταίρου ένεκα σπουδαίου λόγου. Νέοι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώµατος. 
- Κατά το αρ. 19 του ΚΠολ∆ στην αρµοδιότητα των Εφετείων υπάγονται οι εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Πολυµελών και Μονοµελών Πρωτοδικείων της 
περιφέρειας τους. Εξάλλου από το συνδυασµό των αρ. 29 παρ. 1, 4 και 33 παρ. 2 του 
Ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης» και 3 παρ. 2 του ΕισΝΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι οι διαφορές για την έξοδο του εταίρου από την εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης ένεκα σπουδαίου λόγου, καθώς και για τον προσδιορισµό της αξίας της 
εταιρικής του µερίδας, οι οποίες δικάζονταν από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά την 
διαδικασία των αρ. 634 επ. ΚΠολ∆, από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ υπάγονται στην 
καθ' ύλη αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την 
διαδικασία των αρ. 686 επ. ΚΠολ∆. Οι διαφορές αυτές δεν είναι ασφαλιστικά ή προς 
αυτά εξοµοιούµενα ρυθµιστικά µέτρα, ούτε η παραποµπή στην διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων, η οποία γίνεται για την ταχύτερη εκδίκαση τους, µεταβάλλει 
τη φύση της. Με την απόφαση δηλαδή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν 
διατάσσεται ασφαλιστικό µέτρο, αλλά τέµνεται οριστικά η διαφορά. Έτσι στις 
διαφορές αυτές, δεν έχει εφαρµογή το αρ. 699 ΚΠολ∆, κατά το οποίο οι αποφάσεις 
που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, δεν προσβάλλονται µε 
κανένα ένδικο µέσο, αλλά οι εκδιδόµενες σε αυτές αποφάσεις υπόκεινται στα ένδικα 
µέσα της έφεσης και της αναίρεσης (βλ. ΑΠ 1675/1995 Ελ∆νη 38, 363, ΕφΑθ 
2280/2008 ∆ΕΕ 2008.1381). 
- Κατά τις διατάξεις του αρ. 33 του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισµένης 
ευθύνης», «το καταστατικόν δύναται να περιλαµβάνει διατάξεις περί δικαιώµατος 
των εταίρων όπως εξέλθωσι της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν 
αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών. ∆ια της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται 
και η αξία συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου, κατ' ανάλογον εφαρµογήν του αρ. 
29 παρ. 1 και 4». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, το κατά την παρ. 1 δικαίωµα 
του εταίρου να εξέλθει της εταιρίας, ασκείται µε µονοµερή δήλωση του, που πρέπει 
να απευθυνθεί προς την εταιρία, η δε κατά την παρ. 2 αίτηση για έξοδο του, ένεκα 
σπουδαίου λόγου στρέφεται κατά της εταιρίας, δεδοµένου ότι αφορά την κατάσταση 
της τελευταίας (ΑΠ 1071/1996 ΕΕµπ∆ ΜΗ.289, ΕφΑθ 2280/2008 ό.π.). Περαιτέρω, 
σπουδαίο λόγο για την έξοδο εταίρου συνιστά η παράβαση εταιρικών υποχρεώσεων, 
η µη αποδοτικότητα της επιχειρήσεως, η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών και 
εταιρικών σχέσεων των εταίρων και οι διαφωνίες και διενέξεις τους, συνεπαγόµενες 
αδυναµία συνεργασίας τους για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την 
στοιχειοθέτηση, εξάλλου, του σπουδαίου λόγου, για την οποία ο νόµος δεν αναφέρει 
πότε θεωρείται ότι υπάρχει, γίνεται δεκτό ότι, σε αντίθεση προς τα οριζόµενα µε το 
αρ. 771 ΑΚ, δεν προϋποτίθεται η ύπαρξη υπαιτιότητας των υπολοίπων εταίρων ή των 
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εκπροσώπων της εταιρίας, ούτε το αναίτιο του ζητούντος την εκ της εταιρίας έξοδο, 
αλλά η υπαιτιότητα του τελευταίου στην δηµιουργία τέτοιου λόγου µπορεί, κατά τις 
περιστάσεις, να θεµελιώσει ένσταση του αρ. 281 ΑΚ κατά της άσκησης του σχετικού 
δικαιώµατος (ΑΠ 1127/1988 Ελ∆νη 31.328, ΕφΑθ 2280/2008 ό.π.).  
- Κατά µεν τη διάταξη του αρ. 269 παρ. 2 ΚΠολ∆, µέσα επίθεσης και άµυνας µπορεί 
να προβληθούν παραδεκτά έως και τη συζήτηση µε προτάσεις ή και προφορικά: α) αν 
το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκε εγκαίρως µε τις προτάσεις 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, κατά δε την διάταξη του αρ. 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 ενάγοντα, εναγόµενο ή εκείνον που είχε παρέµβει, ως 
υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν µεταβάλλεται µε τους ισχυρισµούς αυτούς η 
βάση της αγωγής ή της παρέµβασης ή προτείνονται από εκείνον που παρεµβαίνει µε 
κύρια παρέµβαση για πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη ή παρεµβαίνει µε πρόσθετη 
παρέµβαση, θεωρείται όµως αναγκαίος οµόδικος του αρχικού διαδίκου, 2) 
γεννήθηκαν µετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 3) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 269 ΚΠολ∆, το απαράδεκτο δε λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπαγγέλτως.  
- Κατά µεν τη διάταξη του αρ. 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, κατά δε την διάταξη του αρ. 262 
παρ. 1 ΚΠολ∆, η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση 
των γεγονότων που την θεµελιώνουν. Από τον συνδυασµό των αµέσως ανωτέρω 
διατάξεων, συνάγεται ότι για την πληρότητα της από τη διάταξη του αρ. 281 ΑΚ 
ενστάσεως και συνεπώς και για το παραδεκτό της από απόψεως χρόνου προβολής 
της, δεν αρκεί να προβάλλονται, στην πρώτη, στον πρώτο βαθµό, συζήτηση της 
υποθέσεως, από τον ζητούντα την απόρριψη της αγωγής, εναγόµενο, τα 
συγκροτούντα την κατάχρηση αυτή περιστατικά, αλλά απαιτείται συγχρόνως να 
γίνεται επίκληση από αυτόν (εναγόµενο) και της από τα περιστατικά αυτά 
προκύπτουσας καταχρήσεως και να διατυπώνεται ταυτοχρόνως απ' αυτόν και αίτηµα 
απορρίψεως της αγωγής για την αιτία αυτή. Συνεπώς, η χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, 
µη προβολή κατά την πρώτη, στον πρώτο βαθµό, συζήτηση της υποθέσεως, της 
ανωτέρω (από το αρ. 281 ΑΚ) ενστάσεως και µάλιστα µε επίκληση όχι µόνο των 
πραγµατικών περιστατικών, στα οποία στηρίζεται αυτή, αλλά και της από αυτά 
προκύπτουσας καταχρήσεως του σχετικού δικαιώµατος και µη διατύπωση 
αντίστοιχου αιτήµατος απορρίψεως για το λόγο αυτό της αγωγής, συνεπάγεται την 
απόρριψη της ένστασης αυτής, ως απαράδεκτης, στην περίπτωση προβολής της σε 
µεταγενέστερη συζήτηση ή για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου (ΟλΑΠ 4727 
1983, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 273/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 269, 527, 634 επ., 686 επ., 699, 
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ΕισΝΚΠολ∆: 3, 
ΑΚ: 281, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 29, 33,  
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2010.808 * ∆ΕΕ 2010.798 * ΕΕµπ∆ 2010.890 * Αρµ 2011.47, 
σχολιασµός Α.∆.Μ.  
 
Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 412 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. Εκπροσώπηση. ∆ιαχειριστές. Ανάληψη 
υποχρέωσης από επιταγή. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 παρ. 1, 2, 3 και 18 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 
3190/1955 «Περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης», όπως ισχύουν µετά την έκδοση 
του Π∆ 419/1986 για να προσαρµοσθεί το δίκαιο της ΕΠΕ στην κοινοτική οδηγία, 
που ορίζουν ότι: «Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της 
εταιρίας ανήκει, εάν δεν συµφωνήθηκε άλλως, εις όλους τους εταίρους δρώντας 
συλλογικώς» (άρθρο 16), «∆ιά του καταστατικού ή δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως 
των εταίρων, η διαχείρισις των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της 
εταιρίας δύναται να ανατεθεί εις ένα ή πλείονες εταίρους ή µη εταίρους επί 
ωρισµένου ή µη χρόνου. Εάν η διαχείρισις ανετέθη εις πλείονας και δεν ωρίσθη 
άλλως οι διαχειρισταί δρώσι συλλογικώς» (άρθρο 17 παρ. 1, 2), «Η απόφαση της 
συνέλευσης για τον διορισµό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει ν΄ 
αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσµεύουν την εταιρία, όταν ενεργούν 
µεµονωµένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
8» (άρθρο 17 παρ. 3), «περιορισµοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν 
από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται 
στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 8» (άρθρο 18 παρ. 1γ), προβλέπεται ως νόµιµο σύστηµα εκπροσώπησης και 
διαχείρισης της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης το συλλογικό. Με το σύστηµα αυτό 
καθιερώνεται συµβατικά, µε το καταστατικό ή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης 
των εταίρων, και άλλων συλλογικών συστηµάτων η εκπροσώπηση της εταιρίας από 
δύο ή περισσότερα άτοµα και ως εκ τούτου η δέσµευση αυτής έναντι των τρίτων µε 
τη διπλή ή πολλαπλή υπογραφή. Η τελευταία δε αυτή ρήτρα (διπλής ή πολλαπλής 
υπογραφής) αντιτάσσεται και έναντι των τρίτων (άρθρο 8α παρ. 1 Ν. 3190/1955), 
αφού ο διορισµός των διαχειριστών µε το καταστατικό ή µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των εταίρων υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 
(δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως). Ο τρίτος, λοιπόν, δεν µπορεί να 
επικαλεστεί άγνοια του συστήµατος εκπροσώπησης της εταιρίας αναφορικά µε τη 
σύνθεση του οργάνου του και τον τρόπο δράσης του αν αυτό έχει περιβληθεί την 
επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος έχει 
υποχρέωση να ερευνήσει αν ο εµφανιζόµενος ως εκπρόσωπος της εταιρίας έχει 
πράγµατι την εξουσία να την εκπροσωπεί (Ν. Ρόκα, Εµπορικές εταιρίες, 4η έκδ. 
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1996, παρ. 26 AIV 2B΄, Αλεξανδρίδου, ∆ίκαιο Εµπορικών εταιριών - 
Κεφαλαιουχικές εταιρίες, τεύχ. Β΄, 2η έκδοση, σελ. 36 επ., Χ. Μαστροκώστα, Η 
ισχύς της διπλής υπογραφής των διαχειριστών της ΕΠΕ έναντι των τρίτων ΧρΙ∆ 
2001.537).  
Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 3190/1955, µε την οποία 
καταργήθηκε το τεκµήριο δηµοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου νόµου προβλέπει την 
απαλλαγή του τρίτου από την έρευνα του καταστατικού, µόνο αν αυτή (έρευνα) 
αφορά τα όρια της εξουσίας των οργάνων της εταιρίας (και όχι τη σύνθεση αυτών), 
δηλαδή αν αυτά συναλλάχθηκαν καθ΄ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού και του 
αντικειµένου της εταιρίας ή των περιορισµών που τέθηκαν από το καταστατικό ή τη 
συνέλευση των εταίρων {Χ. Μαστροκώστα, ό.π.). Εποµένως, από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 70, 211 και 229 
ΑΚ, προκύπτει ότι, αν µε τη συστατική πράξη εταιρίας περιορισµένης ευθύνης η 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε περισσότερους εταίρους που θα 
ενεργούν από κοινού, η ανάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων επ΄ ονόµατι της 
εταιρίας από τον ένα µόνο διαχειριστή, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών δεν δεσµεύει 
το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας, εκτός αν οι υπόλοιπο συνδιαχειριστές έδωσαν 
πληρεξουσιότητα στον συµβαλλόµενο για λογαριασµό της εταιρίας διαχειριστή ή 
ενέκριναν εκ των υστέρων την επ΄ ονόµατι της εταιρίας πράξη του (ΑΠ 264/2004 
ΕΕµπ∆ 2004,317, ΑΠ 1155/1998 ∆ΕΕ 1999,413, ΑΠ 120/1984 ΕΕµπ∆ 1985,470, 
ΝοΒ 33,224 και Αρµ 40,848, ΕφΑθ 3361/1990 Ελ∆νη 1993,34, 614). 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 1 και 2 του ΑΚ, που ορίζουν ότι: «η 
πληρεξουσιότητα µπορεί να δοθεί µε δήλωση πρoς τον εξουσιοδοτούµενο ή προς τον 
τρίτο, µε τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία (παρ. 1). Εφόσον δεν συνάγεται κάτι 
άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία, την 
οποία αφορά η πληρεξουσιότητα (παρ. 2)», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 6 παρ. 2, 10 και 11 του Ν. 5960/1933 «Περί επιταγής», κατά τις οποίες για 
την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως από επιταγή απαιτείται έγγραφη δήλωση 
βουλήσεως επί του τίτλου αυτού, η οποία µπορεί να γίνει και µε αντιπρόσωπο, 
συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 217 παρ. 2 τυγχάνει εφαρµογής και επί των 
αξιόγραφων, όπως είναι η επιταγή. Εποµένως, τόσο η πληρεξουσιότητα για την 
ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή, όσο και η εκ των υστέρων έγκριση της 
εκπροσώπησης του δήθεν αντιπροσώπου, πρέπει να είναι έγγραφη και να παρέχεται 
µε πληρεξούσιο έγγραφο, τουλάχιστον ιδιωτικό, δηλαδή και µε έγγραφο εκτός του 
εγγράφου τίτλου της επιταγής, αφού από την ιδιοµορφία και το σκοπό του εγγράφου 
της επιταγής συνάγεται ότι δεν είναι απαραίτητο η εξουσιοδότηση προς υπογραφή να 
προκύπτει εκ του τίτλου. Η τήρηση του εγγράφου τύπου στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλεται και από τις αρχές της προστασίας των τρίτων και της ασφάλειας των 
συναλλαγών, γιατί ο αντιπροσωπευόµενος δεν ευθύνεται διαφορετικά ούτε έναντι του 
καλής πίστεως τρίτου, αφού δεν υπήρξε βούληση του να δεσµευτεί υπό τον αυστηρό 
τύπο της επιταγής, έτσι δε και ο καλόπιστος τρίτος παραµένει απροστάτευτος (ΟλΑΠ 
19/2003 Ελ∆νη 44.944, ΑΠ 321/2009 ΕΕµπ∆ 2009.581, ΕφΘεσ 204/2009 ΕΕµπ∆ 
2010.923, ΕφΑθ 8102/2007 Αρµ 2008.911, ΕφΠειρ 414/2001 ∆ΕΕ 2002.78). 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 70, 211, 229, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 6, 10, 11,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 8, 16, 17, 18, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012.32  
 
Καταναλωτές - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Χίου 
Αριθµός απόφασης: 10 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. ΓΟΣ. Καταχρηστικοί όροι. Καταχρηστική αναγκαστική 
εκτέλεση. 
- Κατά την διάταξη του αρ. 2 παρ. 6 Ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των 
καταναλωτών», όπως ο νόµος αυτός ισχύει, ορίζεται ότι, οι γενικοί όροι συναλλαγών 
(Γ.Ο.Σ.), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο 
αριθµό µελλοντικών συµβάσεων, απαγορεύονται και είναι, άκυροι αν έχουν ως 
αποτέλεσµα την διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλοµένων µερών εις βάρος του καταναλωτού. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας 
τέτοιου γενικού όρου κρίνεται, αφού ληφθούν υπ' όψιν η φύση των αγαθών ή 
υπηρεσιών, που αφορά η σύµβαση, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά την 
σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της συµβάσεως ή άλλης συµβάσεως από 
την οποία εξαρτάται. Κατά δε την παρ. 7 του ίδιου πιο, πάνω άρθρου, καταχρηστικοί, 
ενδεικτικά, είναι οι ΓΟΣ, που. µεταξύ άλλων .. ε) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το 
δικαίωµα µονοµερούς λύσεως ή τροποποιήσεως της συµβάσεως χωρίς ορισµένο 
ειδικό και σπουδαίο λόγο ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίµηµα αόριστο και 
δεν επιτρέπουν τον προσδιορισµό του µε κριτήρια ειδικά καθορισµένα στην σύµβαση 
και εύλογα για τον καταναλωτή... ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα την 
ευθύνη του προµηθευτού .. κστ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να απαιτήσει από τον 
καταναλωτή υπέρµετρες εγγυήσεις .. κζ) αναστρέφουν το βάρος απόδειξης σε βάρος 
του καταναλωτού ή περιορίζουν υπέρµετρα τα αποδεικτικά του µέσα .. λ) επιβάλλουν 
στον καταναλωτή, σε περίπτωση µη εκπληρώσεως της παροχής του, υπέρµετρη 
οικονοµική επιβάρυνση. Οι πιο πάνω αναφερόµενες ενδεικτικά περιπτώσεις γενικών 
όρων θεωρούνται, άνευ ετέρου, από τον νόµο, ως καταχρηστικοί, χωρίς να χρειάζεται 
ως προς αυτούς και η συνδροµή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας του αρ. 2 
παρ. 6 Ν. 2251/1994. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες ως προς 
τον έλεγχο των Γ.Ο.Σ. αποτελούν εξειδίκευση, του γενικού κανόνα του αρ. 281 Α Κ 
µε τα αναφερόµενα σ' αυτές κριτήρια, για την κρίση της ακυρότητος ή µη ως 
καταχρηστικών των όρων αυτών λαµβάνεται υπ' όψιν, κατά κύριο λόγο, το συµφέρον 
του καταναλωτού µε συνεκτίµηση όµως της φύσεως των αγαθών ή υπηρεσιών, που 
αφορά η σχετική σύµβαση καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε στα πλαίσια 
επιτεύξεως σχετικής ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλόµενων µερών. Ως µέτρο ελέγχου της διαταράξεως της ισορροπίας αυτής 
χρησιµεύει κάθε φορά το ενδοτικό δίκαιο, που ισχύει, για την συγκεκριµένη 
σύµβαση. Τα συµφέροντα, η διατάραξη της ισορροπίας των οποίων εις βάρος του 
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καταναλωτού, είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει έναν γενικό όρο άκυρο ως 
καταχρηστικό, πρέπει να είναι ουσιώδη, η διατάραξη δε αυτή πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστεως. Προς τούτο 
λαµβάνονται υπ' όψιν τα συµφέροντα των συµβαλλόµενων στην συγκεκριµένη 
σύµβαση µερών και εξετάζεται ποιο είναι το συµφέρον του προµηθευτού, για 
διατήρηση του όρου που ελέγχεται και ποιο είναι εκείνο του καταναλωτού για 
κατάργηση του. ∆ηλαδή ερευνάται ποιες συνέπειες θα έχει η διατήρηση ή κατάργηση 
του όρου για κάθε πλευρά, πώς θα ήταν δυνατόν κάθε µέρος να εµποδίσει την 
επέλευση του κινδύνου, που θέλει να αποτρέψει ο συγκεκριµένος γενικός όρος και 
πώς είναι δυνατόν κάθε µέρος να προστατευθεί από τις συνέπειες της επελεύσεως του 
κινδύνου µε δικές του ενέργειες. Οι Γ.Ο.Σ., τέλος, πρέπει, σύµφωνα µε την αρχή της 
διαφάνειας, να παρουσιάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών κατά 
τρόπο ορισµένο, ορθό και σαφή (Εφ. 776/2006, Ελ∆νη 2006, σελ. 1.499, ΕφΘεσ 
422/2004, ΠειρΝοµ 2005.243). Επί πλέον, η παροχή πιστώσεων από πιστωτικά 
ιδρύµατα επιβαρύνεται κατά κανόνα, µε την λεγοµένη ειδική εισφορά του Ν. 
128/1975, που αποτελεί ουσιαστικά οικονοµικό βάρος - φόρο, µε υποκείµενο τα 
πιστωτικά ιδρύµατα και αντικείµενο τις πάσης φύσεως απαιτήσεις τους από την 
παροχή πιστώσεων και τρόπο υπολογισµού τον ίδιο µε εκείνο των τόκων. Ο φόρος 
αυτός, καταβαλλόµενος από τις Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος και φερόµενος 
σε πίστωση ειδικού λογαριασµού, εισπράττεται από το ∆ηµόσιο, αποτελώντας έσοδο 
του κρατικού προϋπολογισµού. Περαιτέρω δε, κατά την ορθότερη άποψη, επειδή η 
εισφορά του Ν. 128/1975 αποτελεί δηµοσιονοµικό βάρος που επιβαρύνει τις 
Τράπεζες, έναντι των πιστώσεων που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο και από τις 
οποίες κερδοσκοπούν, το βάρος τούτο ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να µετατεθεί 
τυπικά στους άλλους κοινωνικούς εταίρους, επειδή, µόνον τυπικός νόµος και όχι 
σύµβαση, είναι δυνατόν να επιβάλλει φόρο ή άλλο οικονοµικό βάρος σε πολίτες (αρ. 
78 Συντ.) και ως εκ τούτου, η κατά κυριολεξία µετάθεση του φόρου, θα σήµαινε 
τουλάχιστον καταστρατήγηση του νόµου, που προέβλεψε για συγκεκριµένο λόγο την 
εισφορά. Ειδικά δε, η χωριστή επιβάρυνση του πιστολήπτου µε επιτόκιο και εισφορά, 
δηµιουργώντας σ' αυτόν την πεπλανηµένη αντίληψη περί των βαρών του είναι 
πράγµατι δυνατόν να θεωρηθεί ως καταχρηστικός όρος, επειδή πλήττει την 
οφειλοµένη διαφάνεια στην σχέση, µη προσδιορίζοντας µε τρόπο ορισµένο και σαφή 
την παροχή του πιστολήπτου και ιδίως, την αιτία της. Επί πλέον, όταν το 
συµφωνηµένο επιτόκιο ευρίσκεται στο ανώτατο επιτρεπόµενο -διοικητικά 
καθορισµένο ή άλλως πως προκύπτον όριο, η προσθήκη σ' αυτό της εισφοράς, 
λογιζόµενη ως τόκος, κατά την διάταξη του αρ. 293 ΑΚ και συνιστώντας υπέρβαση 
του θεµιτού ορίου, θα επιφέρει την ακυρότητα της υπερβάσεως (αρ. 294 ΑΚ) και 
συνιστά τοκογλυφία. Το καθοριζόµενο δε, στον Ν. 128/1975 µοναδικό σαφές 
υποκείµενο είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα και µόνον κατ' εξαίρεση, ο πιστολήπτης, σε 
περίπτωση λήψεως πιστώσεως στην αλλοδαπή. Ούτως, ουδεµία εισφορά είναι 
δυνατόν να επιβάλλεται ή να µετακυλίεται στον πιστολήπτη ως πρόσθετη 
διακεκριµένη επιβάρυνση. Ο πιστολήπτης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει µόνον 
τους συµφωνηµένους τόκους, µε βάση συγκεκριµένο επιτόκιο. Η εισφορά του Ν. 
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128/1975 δεν τον αφορά (Σπ. Ψυχοµάνη «Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ίκαιο Τραπεζικών 
συµβάσεων», παρ. 614, 620, 622, σελ. 257-258). 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρ. 281 ΑΚ, 116 και 933 ΚΠολ∆. 20 παρ. 1 
και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού δικαιώµατος, που 
ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως 
πραγµάτωση της απαιτήσεως του δανειστού. Εποµένως, λόγο της ανακοπής του αρ. 
933 ΚΠολ∆ είναι δυνατόν να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του αρ. 281 ΑΚ και η εντεύθεν 
ακυρότητα της εκτελέσεως. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαίωµα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που 
προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή την µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνουν στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, 
δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει 
δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε 
εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του. Η καταχρηστική συµπεριφορά του φορέως 
του δικαιώµατος, εµφανίζεται υπό διάφορες µορφές, όπως µε την ύπαρξη 
δυσαναλογίας µεταξύ του χρησιµοποιουµένου µέσου εκτελέσεως και του 
επιδιωκοµένου σκοπού, µε την άσκηση δικονοµικού δικαιώµατος κατά τρόπο 
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη, δηλαδή όταν η συµπεριφορά του 
φορέως του δικαιώµατος ωθείται από κακοβουλία, µε αποκλειστικό σκοπό την βλάβη 
του άλλου ή όταν η πράξη της εκτελέσεως υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του 
οφειλέτου. Ειδικά δε, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του αρ. 951 παρ. 2 ΚΠολ∆, που 
αποτελεί έκφανση της, κατά την διάταξη του αρ. 116 ΚΠολ∆, γενικής αρχής περί της 
απαγορεύσεως καταχρηστικής διαδικαστικής συµπεριφοράς και απηχεί την αρχή της 
αναλογικότητος (αρχή της αναγκαιότητος) και αποσκοπεί στην αποτροπή της 
υπερβολικής καταπιέσεως του οφειλέτου από την κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων που ευρίσκονται σε δυσαναλογία εν σχέσει προς την απαίτηση, 
επιβάλλεται περιορισµός, προς προστασία του οφειλέτου - καθ' ου η κατάσχεση από 
τον κίνδυνο της κατασχέσεως και του πλειστηριασµού πραγµάτων περισσοτέρων από 
όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση των δανειστών και των εξόδων της εκτελέσεως. 
Ο περιορισµός της καταχρηστικής ασκήσεως της αξιώσεως για αναγκαστική 
εκτέλεση εκδηλώνεται ως απειλή ακυρότητος των πράξεων της αναγκαστικής 
κατασχέσεως πράγµατος του οφειλέτου αξίας δυσαναλόγως µεγαλύτερης από το 
ύψος της ουσιαστικής αξιώσεως του επισπεύδοντος ή της κατασχέσεως ορισµένου 
πράγµατος, όταν υπάρχουν άλλα αντικείµενα δεκτικά κατασχέσεως που 
υπερκαλύπτουν το ποσόν της εκτελουµένης αξιώσεως ή όταν υπάρχει άλλο πράγµα 
της κυριότητος του καθ' ου, µικρότερης αξίας που υπερκαλύπτει την απαίτηση του 
επισπεύδοντος. Επί πλέον δε, απαιτείται οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού 
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δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Το ζήτηµα δε, εάν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του 
δικαιώµατος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε 
συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που είναι δυνατόν να επέλθουν εις βάρος του 
δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του δικαιώµατος του (ΑΠ 
385/2010, ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη «ΚΠολ∆», τόµος Ε', αρ. 951 ΚΠολ∆, παρ. 13-
14, σελ. 664-665, Β' συµπληρωµατικός τόµος, αρ. 951 ΚΠολ∆, παρ. 3, σελ. 898, 
Κεραµέως - Κονδύλη - Νίκα «Ερµηνεία ΚΠολ∆», τόµος Β', αρ. 951 ΚΠολ∆. παρ. 4, 
σελ. 1835-1836, Π. Γέσιον - Φαλτσή «∆ίκαιο Αναγκαστικής εκτελέσεως», τόµος Α', 
σελ. 154 επ., 160 επ., 572 επ., 566-567). Εάν µεν η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του αρ. 281 ΑΚ αναφέρεται στην 
εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωµα του, µε 
την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς µεν έγκυρου, ο οποίος, όµως, 
επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το αρ. 281 ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να 
προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του αρ. 934 παρ. Ια' ΚΠολ∆. Εάν η αντίθεση στα 
κριτήρια του αρ. 281 ΑΚ αφορά στην απαίτηση ή στην διαδικασία της εκτελέσεως, ο 
λόγος της ανακοπής πρέπει να προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του αρ. 934 παρ. 
Ιβ' ΚΠολ∆, δηλαδή έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως, η οποία, 
προκειµένου περί ικανοποιήσεως χρηµατικών απαιτήσεων, είναι, κατά το αρ. 934 
παρ. 2 ΚΠολ∆. η σύνταξη της εκθέσεως πλειστηριασµού και κατακυρώσεως (ΟλΑΠ 
1/2009, ΑρχΝ 2009, σελ. 708. ΟλΑΠ 49/2005, Ελ∆νη 2006. 80, ΑΠ 1333/2009, ΑΠ 
935/ 2006, ΑΠ 95/2006, Ελ∆νη 2006.475, ΕφΑθ 3888/2007, ΕφΑ∆ 2008. 827, ΕφΑθ 
2337/2007, ΕφΑ∆ 2008, σελ. 471, Εφ∆ωδ 17/2005, ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη 
«ΚΠολ∆», τόµος Ε', αρ. 933 ΚΠολ∆, παρ. 47, σελ. 387-388, παρ. 124, σελ. 410, αρ. 
934 ΚΠολ∆, παρ. 25, σελ. 425-426, τόµος Η'. παρ. 10, σελ. 962). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 293, 294, 
ΚΠολ∆: 116, 933, 934, 951, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012.103 
 
Καταναλωτές - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 237 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Ασφάλιση ζηµιών οικοδοµής υπό κατασκευή. Περιορισµοί 
κάλυψης. Γενικοί όροι συναλλαγών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 33 παρ. 2 και 34 του Ν. 2496/1997 
και των αναλογικά εφαρµοσµένων άρθρων 24 και 25 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι η 
ουσιαστική έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επέρχεται έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή 
του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 16.5.1997 και ότι ο νεότερος αυτός νόµος 
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διέπει τις ασφαλιστικές συµβάσεις που συνάπτονται από την έναρξη ισχύος του, 
καταλαµβάνει δε και τις ασφαλιστικές συµβάσεις που είχαν συναφθεί προηγουµένως, 
ασφαλιστικές όµως περιπτώσεις που επήλθαν πριν από την ουσιαστική έναρξη ισχύος 
του (16.11.1997) κρίνονται βάσει των οικείων διατάξεων του ΕµπΝ (αρθρ. 189 επ 
ΕµπΝ), που καταργήθηκαν µε το άρθρο 33 παρ. 2 του προαναφεροµένου νεοτέρου 
νοµού.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 185, 189 και 192 του ΑΚ, 189 και 
192 του ΕµπΝ προκύπτει ότι η σύναψη της αµφοτεροβαρούς σύµβασης της 
ασφάλισης προϋποθέτει πρόταση του αντισυµβαλλοµένου και αποδοχή του 
ασφαλιστή. Η πρόταση (πριν από την ισχύ του ν. 2496/1997) γίνεται ατύπως, η δε 
ασφαλιστική σύµβαση καταρτίζεται µε απλή συναίνεση των µερών και λογίζεται 
καταρτισµένη αφότου ο ασφαλιστής αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως αίτηση. Η 
αποδοχή µπορεί να εκδηλωθεί και σιωπηρώς, µε ενδεικτικά αναφερόµενες 
περιπτώσεις εκείνες της αποστολής του ασφαλιστηρίου εγγράφου και της µε 
οποιοδήποτε τρόπο ειδοποίησης. Το ασφαλιστήριο αποτελεί αποδεικτικό και όχι 
συστατικό της σύµβασης έγγραφο, εκδίδεται δε από τον ασφαλιστή από τον οποίο 
υπογράφεται, χωρίς να απαιτείται και υπογραφή από τον ασφαλιζόµενο. Συνέπεια του 
αποδεικτικού χαρακτήρα του ασφαλιστηρίου είναι ότι µεταξύ των συµβληθέντων δεν 
χωρεί απόδειξη µε µάρτυρες, εκτός αν το έγγραφο χάθηκε (άρθρο 394 παρ. 2 
ΚΠολ∆). Οι περιεχόµενοι σ' 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. Σε συνέπεια µε τις νοµικές αυτές παραδοχές η 
προβαλλόµενη µε τον πρώτο κατά σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 559 
αρ. 19 ΚΠολ∆, µε την έννοια της εκ πλαγίου παραβιάσεως της διατάξεως του άρθρου 
2 παρ. 5 του ν. 2496/1997, οι προϋποθέσεις εφαρµογής του οποίου δεν συντρέχουν, 
εφόσον πρόκειται για ασφαλιστικό κίνδυνο που επήλθε κατά το έτος 1996, πριν από 
την έναρξη ισχύος του (16-11-1997), ελέγχεται, εριδοµένη επί αναληθούς από νοµική 
άποψη προϋποθέσεως, ως αβάσιµη. Κατά τα λοιπά στις σηµειούµενες στην αρχή της 
παρούσης αναιρετικώς ανέλεγκτες ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως µε πληρότητα και σαφήνεια διαλαµβάνεται ότι ο αναιρεσείων γνώριζε 
τον επίµαχο τέταρτο ειδικό όρο της διατυπούµενης στο 1185 έγγραφο συµβάσεως 
ασφαλίσεως, το οποίο επικαλείται και προσκοµίζει προς θεµελίωση των φεροµένων 
προς διάγνωση αξιώσεών του, κατά το περιεχόµενο του οποίου δεν καλύπτονται 
"ζηµίες σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, προκαλούµενες από δόνηση ή µετακίνηση ή 
εξασθένηση των θεµελίων ή βλάβη ή ζηµία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, 
προερχοµένη ή αν είναι αποτέλεσµα, οποιασδήποτε τέτοιου είδους ζηµίας (εκτός εάν 
ήθελε ιδιαιτέρως συµφωνηθεί µε την έκδοση πρόσθεσης πράξεως)", περίπτωση στην 
οποία εµπίπτει και ο θεµελιωτικός των αξιώσεων του αναιρεσείοντος, ασφαλιστικός 
κίνδυνος. Εποµένως όµοια αρνητικά αξιολογείται ως αβάσιµη, η αυτή αναιρετική 
αιτίαση, θεωρουµενην από την απόφαση του προϊσχύσαντος του Ν. 2496/1997 
νοµικού καθεστώτος (ΕµπΝ 189, 192).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 "περί προστασίας των 
καταναλωτών", όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 10 παρ 24 
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στοιχ. β του Ν. 2741/1999, οι όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν 
διατυπωθεί έκ των προτέρων για αόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων, 
απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσµα την διατάραξη της 
ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του 
καταναλωτή, όπως είναι και ο ασφαλισµένος µε οµαδικό ασφαλιστήριο σε 
ασφαλιστική εταιρεία, στον οποίο αυτή, χωρίς ουσιαστική διαπραγµάτευση, αλλά µε 
βάση προδιατυπωµένους όρους, παρέχει, εκτός άλλων, κάλυψη κινδύνων ζωής ή 
ατυχήµατος. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωµατωµένου σε 
σύµβαση, κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το 
σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της 
σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Ο περιέχων τη διάταξη 
αυτή Ν. 2251/1994, αποτελεί ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 5-4-1993 "σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες συµβάσεων που 
συνάπτονται µε τους καταναλωτές". Στο άρθρο 3 παρ. 1 της εν λόγω οδηγίας 
ορίζεται, ότι "ρήτρα σύµβασης που δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής 
διαπραγµάτευσης, θεωρείται καταχρηστική, όταν, παρά την απαίτηση της καλής 
πίστης, δηµιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σηµαντική ανισορροπία ανάµεσα στα 
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των µερών, τα απορρέοντα από τη σύµβαση". 
Περαιτέρω, εκτός από την ανωτέρω γενική ρήτρα για την καταχρηστικότητα των 
Γ.Ο.Σ. που συνεπάγονται διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας, η οποία πρέπει να 
είναι ουσιώδης ή σηµαντική (ΟλΑΠ 6/2006), στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 
2251/1994 απαριθµούνται ενδεικτικώς και τριάντα µία περιπτώσεις γενικών όρων 
που θεωρούνται άνευ ετέρου (per se ) καταχρηστικοί, χωρίς ως προς αυτούς να 
ερευνάται η συνδροµή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας, αφού αυτοί 
θεωρούνται κατ' αµάχητο τεκµήριο ότι έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα. Στις 
περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνεται και η υπό το στοιχείο ιγ', σύµφωνα µε την οποία 
καταχρηστικοί είναι και εκείνοι οι όροι, που αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα 
την ευθύνη του προµηθευτή. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες ως 
προς τον έλεγχο των ΓΟΣ αποτελούν εξειδίκευση του γενικού κανόνα του άρθρου 
281 του ΑΚ, µε τα αναφερόµενα σ' αυτές κριτήρια για την κρίση της ακυρότητας ή 
µη ως καταχρηστικών των όρων αυτών, λαµβάνεται υπόψη, κατά κύριο λόγο, το 
συµφέρον του καταναλωτή µε συνεκτίµηση όµως της φύσεως των αγαθών ή 
υπηρεσιών που αφορά η σχετική σύµβαση, καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε 
στα πλαίσια επιτεύξεως σχετικής ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλοµένων µερών. Τα συµφέροντα, η διατάραξη της ισορροπίας των οποίων εις 
βάρος του καταναλωτή, µπορεί να χαρακτηρίσει έναν γενικό όρο άκυρο ως 
καταχρηστικό, πρέπει να είναι ουσιώδη, η διατάραξη δε αυτή πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστεως. Προς τούτο 
λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των συµβαλλόµενων στη συγκεκριµένη σύµβαση 
µερών και εξετάζεται ποιο είναι το συµφέρον του προµηθευτή, διατήρηση του όρου 
που ελέγχεται και ποιο είναι εκείνο του καταναλωτή για κατάργησή του. Οι ΓΟΣ, 
τέλος, πρέπει, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, να παρουσιάζουν τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις των µερών κατά τρόπο ορισµένο, ορθό και σαφή και κατανοητό, 
ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να διαγνώσει έκ των προτέρων κρίσιµα 
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στοιχεία ή µεγέθη της σύµβασης. Οι όροι που καθορίζουν τη σχέση µεταξύ παροχής 
και αντιπαροχής και το κύριο αντικείµενο της συµβάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 2 της Οδηγίας, δεν υπόκεινται κατ' αρχάς σε έλεγχο από άποψη 
καταχρηστικότητος, κατ' άρθρο 2 του Ν. 2251/1994, τούτο, όµως, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, υπό την 
προϋπόθεση δηλαδή ότι δεν έχει παραβιασθεί η αρχή της διαφάνειας (ΟλΑΠ 
15/2007). 
- 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 (ανεπαρκείς αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες, Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
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 ΚΠολ∆ 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 
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απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Κατά τη 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, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µε επαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΕισΝΑΚ: 24, 25,  
ΕµπΝ: 185, 189, 192,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 33, 34,  
Νόµοι: 2741/1999, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.650 
 
Καταναλωτές - Προστασία καταναλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 535 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη Τράπεζας απέναντι στους καταναλωτές. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β', 914 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζηµίας 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 
δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεως 
ορισµένων µέτρων επιµέλειας για την αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε έννοµα αγαθά 
τρίτων προσώπων. Αµέλεια, ως µορφή υπαιτιότητας, υπάρχει όταν, εξαιτίας της 
παραλείψεως του δράστη να καταβάλει την επιµέλεια που αν κατέβαλε - µε µέτρο τη 
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς εκπροσώπου του κύκλου 
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δραστηριότητός του - θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, 
αυτός (δράστης) είτε δεν προέβλεψε την επέλευση του εν λόγω αποτελέσµατος, είτε 
προέβλεψε µεν το ενδεχόµενο επελεύσεώς του, ήλπιζε όµως ότι θα το αποφύγει. 
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, να επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Την ευθύνη για αποζηµίωση ως προς ορισµένα (ειδικά) 
θέµατα, καλύπτει η ρυθµιστική εµβέλεια του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994 για την 
"προστασία των καταναλωτών", το οποίο ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι "ο παρέχων 
υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζηµία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των 
υπηρεσιών" (παρ. 1), ότι "ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά 
τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας" (παρ. 2 εδ. β'), ότι "ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία 
και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζηµίας" (παρ.3), 
ότι "ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης 
υπαιτιότητας" (παρ. 4 εδ. α'), ότι "για την εκτίµηση της έλλειψης υπαιτιότητας 
λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών 
συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση 
µε τον βαθµό επικινδυνότητάς της, β) η εξωτερική µορφή της υπηρεσίας, γ) ο χρόνος 
παροχής της υπηρεσίας, δ) η ελευθερία δράσης που αφήνεται στον ζηµιωθέντα στο 
πλαίσιο της υπηρεσίας, ε) το αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία µειονεκτούντων ή 
ευπρόσβλητων προσώπων και στ) το αν η παρεχόµενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική 
προσφορά του παρέχοντος" (παρ. 4 εδ. β') και ότι "µόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα 
τελειότερης υπηρεσίας κατά τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή µεταγενέστερα δεν 
συνιστά υπαιτιότητα" (παρ. 5). Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι η 
ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ο οποίος κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 
δύναται να είναι και τράπεζα έναντι του πελάτη της ή άλλου µε αυτή συµβεβληµένου 
προσώπου µπορεί να είναι είτε ενδοσυµβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από 
προϋφιστάµενη ενοχική σχέση µεταξύ παρέχοντος τις υπηρεσίες και ζηµιωθέντος. 
Προϋποθέσεις για τη θεµελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες είναι οι 
παρακάτω: α) παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, β) υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή 
υπηρεσίας, η οποία τεκµαίρεται και ο παρέχων έχει το βάρος απόδειξης της έλλειψής 
της. Ως κριτήρια για την εκτίµηση της ύπαρξης υπαιτιότητας αναφέρονται στο νόµο η 
ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών, γ) 
παράνοµο. Η συµπεριφορά του παρέχοντος υπηρεσίες θα πρέπει ν' ανταποκρίνεται 
στην ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια, δηλαδή στις συναλλακτικές υποχρεώσεις 
πρόνοιας και ασφάλειας που επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήµης ή τέχνης του, δ) 
ζηµία µε βάση το γενικό δίκαιο της αποζηµίωσης και ε) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
παροχής της υπηρεσίας και ζηµίας. Για τη θεµελίωση της (αδικοπρακτικής) ευθύνης 
απαιτείται όπως προεκτέθηκε παράνοµη και υπαίτια πρόκληση ζηµίας. Αµφότερες οι 
προϋποθέσεις αυτές (παρανοµία και υπαιτιότητα) συντρέχουν ταυτοχρόνως µε βάση 
τη θεώρηση της αµέλειας ως µορφής πταίσµατος και ως µορφής παρανοµίας ("διπλή 
λειτουργία της αµέλειας"). 'Ετσι, αν, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από την 
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τράπεζα εκδηλωθεί συµπεριφορά µη ανταποκρινόµενη στην ευλόγως προσδοκώµενη 
ασφάλεια δηλαδή στις συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας τότε η 
συµπεριφορά αυτή είναι παράνοµη και συγχρόνως υπαίτια. Ενόψει δε της 
καθιερούµενης, συναφώς, νόθου αντικειµενικής ευθύνης, µε την έννοια της 
αντιστροφής του βάρους αποδείξεως τόσο ως προς την υπαιτιότητα όσο και ως προς 
την παρανοµία, ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, 
τη ζηµία του και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει παροχή των 
υπηρεσιών, όχι όµως και τη συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη που επέφερε το 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες προκειµένου να απαλλαγεί από 
την ευθύνη, πρέπει να αποδείξει είτε την ανυπαρξία παράνοµης και υπαίτιας πράξεώς 
του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσµου της ζηµίας µε την παράνοµη και υπαίτια 
πράξη του, είτε τη συνδροµή κάποιου λόγου επαγόµενου την άρση ή τη µείωση της 
ευθύνης του.  
- 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 (άρθρα 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 και ΟλΑΠ 4/2005).  
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει 
ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής 
αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 
1/1999). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 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. Ελλείψεις δε εναγόµενες 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. Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση 
των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
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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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 298, 299, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1294 * ΝοΒ 2012.1969 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1352 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. ∆ιαταγή πληρωµής. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρ. 623 ΚΠολ∆, µπορεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 624 έως 
634 να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις 
παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά δε το άρθρ. 626 παρ. 3 ίδιου Κώδικα, στην αίτηση 
για την έκδοση διαταγής πληρωµής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη 
γραµµατεία του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. ∆ιαταγή πληρωµής µπορεί συνεπώς να 
εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον 
αποδεικνύονται εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού, η κίνησή του, 
το κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού (ΑΠ 578/2005, ΑΠ 35/2011).  
- Υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασµός, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 
361, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ και 64-67 του Ν∆ από 17.7/ 13.8.1923 "περί 
ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών", όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία 
τουλάχιστον το ένα είναι έµπορος, συµφωνούν να καταχωρίζουν τις µεταξύ τους 
δοσοληψίες σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία, µολονότι διατηρούν το 
νοµικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από την καταχώρησή τους την αυτοτέλειά τους 
και δεν µπορούν πλέον να επιδιωχθούν ή να διατεθούν χωριστά, µε αποτέλεσµα να 
οφείλεται µόνον το κατάλοιπο που προκύπτει κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, µε 
την αντιπαραβολή των κονδυλίων (ΟλΑΠ 31/1997, ΑΠ 1543/2007). Με τη σύµβαση 
δηλαδή του αλληλόχρεου λογαριασµού δηµιουργείται µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µια διαρκής έννοµη σχέση, αφού η λειτουργία της σύµβασης προϋποθέτει χρονική 
διάρκεια, αλλά και δυνατότητα χρεώσεων και από τις δύο πλευρές των 
συµβαλλοµένων, χωρίς κατά τα λοιπά να ενδιαφέρει αν κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του αλληλόχρεου λογαριασµού έγιναν πράγµατι χρεώσεις και από τις δύο 
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πλευρές ή µόνο από τη µια (ΑΠ 715/2009). Ο αλληλόχρεος λογαριασµός κλείνει 
περιοδικά κάθε εξάµηνο, εκτός αν συµφωνήθηκε διαφορετικά, όχι όµως και σε 
διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, ενώ οριστικά κλείνει οποτεδήποτε µε 
καταγγελία οποιουδήποτε των µερών, οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου έχει 
δικαίωµα να το απαιτήσει αµέσως (άρθρ. 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ σε συνδυασµό και µε 
άρθρ. 47 παρ. 2 Ν∆ 17.7/13.8. 1923). Συνεπώς εφόσον ο ίδιος ο νόµος επιτρέπει στα 
µέρη του αλληλόχρεου λογαριασµού να τον καταγγείλουν µονοµερώς και να τον 
κλείσουν οριστικά οποτεδήποτε, δεν είναι άκυρη και η τυχόν όµοια συµφωνία τους, η 
οποία δεν εµπίπτει έτσι στην ακυρότητα του άρθρ. 372 ΑΚ ως δήθεν συµφωνία 
ανάθεσης του προσδιορισµού της παροχής στη απόλυτη κρίση του ενός από τους 
συµβαλλοµένους (ΑΠ 1524/1991).  
- Ναι µεν κατά το άρθρ. 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος, όπως αυτό της 
καταγγελίας της σύµβασης, απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος, όµως µόνο το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώµατος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση επιφέρει βλάβη, έστω και µεγάλη, στον οφειλέτη, δεν αρκεί για να 
χαρακτηρίσει ως καταχρηστική την άσκησή του, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και µε 
άλλες περιστάσεις, όπως συµβαίνει όταν ο δανειστής δεν έχει στην πραγµατικότητα 
συµφέρον από την άσκηση του δικαιώµατός του. Στο πλαίσιο αυτό ο δανειστής, ο 
οποίος ασκώντας συµβατικό δικαίωµά του επιδιώκει την είσπραξη της απαίτησής 
του, ενεργεί ασφαλώς προς ικανοποίηση θεµιτού συµφέροντός του, συνυφασµένου µε 
τη διαχείριση της περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός ελεύθερα κατ' αρχήν 
αποφασίζει, εκτός και πάλι αν στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει υπέρβαση και 
µάλιστα προφανής των αρχών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του 
κοινωνικοοικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος (ΑΠ 1472/2004). Αυτό συµβαίνει 
και όταν η συµπεριφορά του δανειστή που προηγήθηκε της άσκησης του δικαιώµατός 
του, σε συνδυασµό µε την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο 
µεσοδιάστηµα, δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι ο δανειστής 
δεν θα ασκούσε το δικαίωµά του στο χρόνο που το άσκησε, µ' αποτέλεσµα η πρόωρη 
άσκησή του να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στον οφειλέτη και να εµφανίζεται έτσι 
αδικαιολόγητη και καταχρηστική. Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηµατοδοτικοί 
οργανισµοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία 
των χρηµατοδοτούµενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξηµένη ευθύνη κατά την 
άσκηση του χρηµατοδοτικού τους έργου και οφείλουν να µεριµνούν για τα 
συµφέροντα των επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούν, αφού από τη φύση της η 
πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννοµη σχέση ιδιαίτερης εµπιστοσύνης µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά 
των τραπεζών των συµφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται 
υπέρµετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες. Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση 
των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και 
σύµφωνης µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόµενων παροχών 
(ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη 
συµπεριφορά τους. Έτσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύµβαση λόγω πρόσκαιρης 
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οικονοµικής αδυναµίας του, που όµως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η 
καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συµπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την 
υποχρέωση να ανεχθεί µια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του 
οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άµεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται 
να οδηγήσει σε πλήρη οικονοµική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την 
ίδια. Κατά την έννοια αυτή η Τράπεζα θα πρέπει, σε περίπτωση πρόσκαιρης 
οικονοµικής αδυναµίας του πελάτη της, να αποφύγει την εσπευσµένη καταγγελία της 
µεταξύ τους πιστωτικής σύµβασης και το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού 
τους, προπάντων όταν οι απαιτήσεις της είναι ασφαλισµένες µε εµπράγµατες ή 
προσωπικές ασφάλειες, ο δε πελάτης της βρίσκεται σε άµεση οικονοµική εξάρτηση 
απ' αυτή και δεν οφείλει σε τρίτους, αφού τότε οι παραπάνω ενέργειές της 
προσλαµβάνουν καταχρηστικό χαρακτήρα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν 
πριν από το ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση οι διάδικοι, 
διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον 
αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆. Ειδικότερα ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα 
αποδεικτικά µέσα που οποιοσδήποτε από τους διαδίκους παραδεκτά επικαλέσθηκε 
και νόµιµα προσκόµισε προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, 
ΑΠ 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη 
(ΑΠ 1874/2008). Κατά την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη 
του οποίου έγινε η προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου αποδεικτικού µέσου, 
πρέπει να είναι νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας, 
δηλαδή δεν αρκεί ο ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή 
αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις ) και στο δεύτερο βαθµό, 
εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΑΠ 
1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων 
και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη 
του κατά τις συνδυασµένες ως άνω διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340 και 346 
ΚΠολ∆. Ωστόσο στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα 
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην 
απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, 
επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 1072-3/2005). Εξ άλλου για την πληρότητα του λόγου 
αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆ πρέπει στο αναιρετήριο να 



 

[93] 
 

καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και 
παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη 
κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται 
στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε παραδεκτή επίκλησή του στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 200, 281, 288, 361, 372, 874,  
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 341, 346, 559 αριθ. 11γ, 623, 624 - 634, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΕµπΝ: 669,  
Νόµοι: 17.7-13.8/1923, άρθ. 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.417 * ΧρΙ∆ 2012.663 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 2250 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοια και φύση αλληλόχρεου λογαριασµού. Σε περίπτωση διαδοχικών 
αγοραπωλησιών µε πίστωση του τιµήµατος δεν πρόκειται για σύµβαση αλληλόχρεου 
λογαριασµού. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕµπΝ, 361, 873, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 64 - 
67 Ν∆ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών" της 17-7/14-8-1923 
συνάγεται ότι αλληλόχρεος λογαριασµός υπάρχει όταν µε σύµβαση δύο πρόσωπα, 
από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, συµφωνούν όπως οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές να µην επιδιώκονται ή διατίθενται 
µεµονωµένα, αλλά να φέρονται σε κοινό λογαριασµό προς το σκοπό κατά το 
κλείσιµο του λογαριασµού, που γίνεται καθ΄ ορισµένα χρονικά διαστήµατα, να 
εκκαθαρίζονται αυτές, το δε κατάλοιπο να αποτελεί τη µοναδική πλέον µεταξύ τους 
απαίτηση. Έτσι, βασικό στοιχείο της έννοιας του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η 
ύπαρξη συµφωνίας για την υπαγωγή σε κοινό λογαριασµό των εκατέρωθεν 
απαιτήσεων των συµβαλλοµένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους. 
Ειδικότερα για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασµού και ανεξάρτητα από το 
χαρακτηρισµό που δίδεται από τα µέρη στη σχέση που συνδέει αυτά, χρειάζεται να 
υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να προκύψουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές 
εκατέρωθεν απαιτήσεις και οφειλές, αδιάφορα αν κατά τη διάρκεια του λογαριασµού 
έλαβαν χώρα πράγµατι εκατέρωθεν αποστολές (αµοιβαίος αλληλόχρεος 
λογαριασµός) ή αν το ένα µόνο από τα µέρη προέβη σε αποστολές (απλός ή 
ετεροσκελώς αλληλόχρεος λογαριασµός) (ΑΠ 1828/88, ΕΕµπ∆ ΜΓ (1991) 238), εις 
τρόπον ώστε να µη είναι από πριν γνωστό ποιος από τους συµβαλλόµενους, κατά την 
τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου. 
Έτσι δεν υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασµός όταν, από τη φύση της σύµβασης, ο ένας 
από τους συµβαλλόµενους είναι µόνο πιστωτής και ουδέποτε οφειλέτης, ο δε άλλος 
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µόνο οφειλέτης και ουδέποτε δανειστής, έχοντας απλώς τη δυνατότητα να εξοφλεί 
τµηµατικά το χρέος του, ενεργώντας καταβολές για αντίστοιχη απαλλαγή του από το 
χρέος (Αναστασιάδη, Εµπ. ∆ικ. τόµ. 1 σελ. 926 επ. Ιω. Βελέντζα, ∆ίκαιο 
Αλληλόχρεου Λογαριασµού, εκδ. 1994, σελ. 20 επ. και εκεί λοιπές παραποµπές, 
ΕφΠειρ 901/1994, ΕφΑθ 1813/90, 8589/90 Ελ∆νη 1990.1501 και πιο πρόσφατες 
ΕφΘεσ 2554/2006, ΕφΛαρ 185/2004, ΕφΛαρ 576/2003). 
- Σε περίπτωση διαδοχικών αγοραπωλησιών µε πίστωση του τιµήµατος δεν πρόκειται 
για σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού, έστω και αν οι συµβαλλόµενοι έδωσαν έναν 
τέτοιο χαρακτηρισµό στη µεταξύ τους συµβατική σχέση. Τούτο δε ενόψει του ότι, για 
την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασµού απαιτείται να µην είναι εκ των προτέρων 
γνωστό ποιος εξ αυτών κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι 
οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου. Έτσι όταν ο πελάτης εµπόρου αγοράζει επί 
πιστώσει διάφορα είδη και καταβάλει κατά διαστήµατα διάφορα ποσά σε µερική 
εξόφληση της εντεύθεν οφειλής του, δεν υφίσταται µεταξύ τους σύµβαση 
αλληλόχρεου λογαριασµού, αφού αποκλείεται η. δυνατότητα να καταστεί ο πωλητής 
οφειλέτης του αγοραστή, ο τελευταίος πιστωτής του πωλητού, αλλά υφίστανται 
περισσότεροι ανεξάρτητες µεταξύ τους αγοραπωλησίες επί πιστώσει του τιµήµατος, 
τµηµατικώς εξοφλητέου (Σπηλιόπουλος, ΕρµΑΚ αρ. 112 ΕισΝΑΚ, ΕφΑθ 7644/82 
ΝοΒ 31,73, ΕφΑθ 7645/82 Αρµ 37,971).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 873, 874, 
ΚΠολ∆: 682 επ., 
ΕµπΝ: 669, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012.1111 * Αρµ 2012.1271, σχολιασµός 
Αχιλλέας ∆. Μπεχλιβάνης  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 370 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκδοση διαταγής πληρωµής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. Ανακοπή 
και πρόσθετοι λόγοι. ∆ανεισµός σε συνάλλαγµα. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 626 παρ. 2 του ΚΠολ∆, το δικόγραφο της αίτησης για την 
έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117, 
ως και το άρθρο 119 παρ. 1 του ΚΠολ∆, β) αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων ή των χρεογράφων 
µε τους τυχόν οφειλόµενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή. Η διάταξη 
αυτή, διαφοροποιείται από τη σχετική για το περιεχόµενο της αγωγής διάταξη του 
άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, και δεν απαιτεί, όπως εκείνη, τον ουσιαστικό ή 
συγκεκριµένο προσδιορισµό της ιστορικής βάσης, αλλ' αρκείται στην έκθεση εκείνων 
µόνον των περιστατικών που εξατοµικεύουν την απαίτηση από άποψη του 
αντικειµένου της, του είδους και του τρόπου της γέννησης της και δικαιολογούν την 
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ύπαρξη αντίστοιχης συγκεκριµένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η 
αίτηση, προς τον αιτούντα. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 623 και 624 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι µπορεί να ζητηθεί, κατά την ειδική 
διαδικασία των άρθρων 624 επ. ΚΠολ∆, η έκδοση διαταγής πληρωµής για το 
οφειλόµενο κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού (άρθρο 112 
ΕισΝΑΚ), εφόσον τούτο είναι ορισµένο κατά ποσό και δεν εξαρτάται από αίρεση ή 
προθεσµία και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται εγγράφως: α) η σύµβαση 
ανοίγµατος του λογαριασµού, β) το κλείσιµο του και γ) το υπόλοιπο που προέκυψε 
από το κλείσιµο του λογαριασµού αυτού. Εξάλλου, η συµφωνία µεταξύ του 
πιστούχου και της πιστοδότριας Τράπεζας, ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου προς 
τη δεύτερη θα αποδεικνύεται από απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τελευταίας, 
δεν προσκρούει στη δηµόσια τάξη και γι1 αυτό είναι έγκυρη. Το απόσπασµα αυτό, 
στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού και το κατάλοιπο, 
επέχει θέση αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού 
έχει αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου 
βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολ∆, 52 Ν∆ 
3026/1954, 14 Ν 1599/1986).Από τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 626 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, στην αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού, µεταξύ της 
αιτούσας πιστοδότριας Τράπεζας και του καθού η αίτηση πιστούχου, αρκεί να 
αναφέρεται ότι µεταξύ των διαδίκων συµφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό θα 
αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της αιτούσας και ότι ο 
σχετικός λογαριασµός έκλεισε µε ορισµένο υπόλοιπο υπέρ αυτής, το οποίο 
αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της, στο οποίο 
εµφανίζεται η όλη κίνηση του λογαριασµού, από την υπογραφή της συµβάσεως 
πιστώσεως µέχρι το κλείσιµο της. ∆εν είναι δε απαραίτητο να αναφέρονται στην 
αίτηση και τα επί µέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά 
περιλαµβάνονται στο σχετικό απόσπασµα, από το οποίο κατά τη συµφωνία των 
διαδίκων, αποδεικνύεται η απαίτηση της πιστοδότριας Τράπεζας.  
- Η κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, η οποία αποτελεί 
ειδική µορφή της ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολ∆, ασκείται όπως και η αγωγή 
γι' αυτό πρέπει στο δικόγραφο της να περιέχονται, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, 
όλες οι ενστάσεις κατά του κύρους της διαταγής πληρωµής, βάσει δε της ισχύουσας 
και στη δίκη της ανακοπής αρχής της συζητήσεως, το δικαστήριο δεν δικαιούται να 
εξετάσει αυτεπαγγέλτως πληµµέλειες της διαταγής πληρωµής που δεν προτάθηκαν 
παραδεκτά µε κύριο ή πρόσθετο λόγο ανακοπής. Νέοι λόγοι, µη περιεχόµενοι στο 
δικόγραφο της ανακοπής, δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον ανακόπτοντα για 
πρώτη φορά µε την έφεση του κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, και αν 
ακόµα οι λόγοι αυτοί αφορούν ισχυρισµούς που αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 
ΚΠολ∆, γιατί έναντι των τελευταίων αυτών γενικών διατάξεων κατισχύει, λόγω της 
ειδικότητας της, η διάταξη του άρθρου 585 § 2 εδ. β ΚΠολ∆., κατά την οποία νέοι 
λόγοι ανακοπής, µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο, που 
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή 
και κοινοποιείται οκτώ ηµέρες πριν από τη συζήτηση (ΑΠ 1199/2010).  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 623, 624, 847, 848 ΑΚ, προκύπτει ότι διαταγή 
πληρωµής µπορεί να εκδοθεί εις βάρος του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή και για το 
κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλοχρέου λογαριασµού, εφόσον αποδεικνύονται 
εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού και της εγγύησης, η κίνηση, το 
κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού, στην πληρωµή του οποίου, µε τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις, υποχρεούται και ο εγγυητής, εκτός αν από την έγγραφη σύµβαση 
εγγύησης προκύπτει σχετικός περιορισµός της υποχρέωσης του εγγυητή. Η 
περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πίστωσης µε ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασµό ειδική συµφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια 
τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πίστωσης, θα αποδεικνύεται 
από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της Τράπεζας, είναι έγκυρη ως 
δικονοµική σύµβαση, διότι δεν προσκρούει στη δηµόσια τάξη και µπορεί να 
αποτελέσει ΓΟΣ, κατά την έννοια του άρθρου 2 ν. 2251/1994 περί προστασίας των 
καταναλωτών, όπως ο νόµος αυτός ισχύει, δηλαδή όρο που έχει διατυπωθεί εκ των 
προτέρων από την πιστώτρια Τράπεζα για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών 
συµβάσεων αφού δεν επηρεάζει το βάρος αποδείξεως, ούτε αποκλείει ή περιορίζει 
υπέρµετρα τη δυνατότητα του πιστούχου καταναλωτή να αµφισβητήσει τα επί µέρους 
κονδύλια του λογαριασµού, οπότε µε την απόδειξη της ακρίβειας αυτών και του 
προκύπτοντος από τη σύγκριση αυτών καταλοίπου υποχρεούται η πιστώτρια (ΑΠ 
35/2011, 15/2007, 1116/1996, 1468/1995). Με βάση τη συµφωνία αυτή, τα 
αποσπάσµατα των εµπορικών βιβλίων της Τράπεζας, που διαφορετικά δεν θα είχαν 
τέτοια αποδεικτική δύναµη, αποτελούν prima facie αποδεικτικό µέσο (έγγραφο), µε 
βάση το οποίο µπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωµής (άρθρα 623 και 624 ΚΠολ∆). 
Εάν όµως η ανωτέρω συµφωνία συνοδεύεται και από τον επιπρόσθετο όρο ότι ο 
πιστούχος δεν δικαιούται να αµφισβητήσει το περιεχόµενο των αποσπασµάτων, το 
σκέλος αυτό της συµφωνίας είναι, σε κάθε περίπτωση, άκυρο. Αν µεν αποτέλεσε 
αντικείµενο ειδικής διαπραγµατεύσεως των µερών, είναι άκυρο κατά το άρθρο 372 
ΑΚ, διότι ενέχει υπέρµετρη δέσµευση της βουλήσεως και συνεπώς προσκρούει στη 
δηµόσια τάξη (ΑΠ 316/1990). Αν δε είναι προδιατυπωµένος ως γενικός όρος 
συναλλαγών είναι άκυρος ως καταχρηστικός, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 § 6 και 7 § 2 
περ. κζ' του ν. 2251/1994, διότι περιορίζει υπέρµετρα τα αποδεικτικά µέσα του 
καταναλωτή πιστούχου. Συνεπώς, ο πιστούχος έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει τα 
ειδικότερα κονδύλια που περιέχονται στα αποσπάσµατα, που µπορεί να γίνει µε 
ανακοπή κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆, όταν εκδόθηκε διαταγή πληρωµής. Στην 
προκειµένη περίπτωση, το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, δέχθηκε ότι η 
περιληφθείσα στο 10ο όρο των αναφεροµένων σ' αυτήν ένδεκα συµβάσεων παροχής 
πίστωσης µε αλληλόχρεο λογαριασµό, που καταρτίσθηκαν µεταξύ του ήδη 
αναιρεσείοντος ως πιστούχου και της αναιρεσίβλητης Τράπεζας ως πιστώτριας, κατά 
το χρονικό διάστηµα από 12-2-1996 µέχρι 5-7-2000 και κατά τους αναφεροµένους 
στην απόφαση αυτή ειδικότερους χρόνους, ρητή συµφωνία ότι η απαίτηση της 
πιστώτριας για την πληρωµή του καταλοίπου των λογαριασµών µετά το οριστικό 
κλείσιµο αυτών θα αποδεικνύεται από τα αποσπάσµατα των βιβλίων κίνησης των 
λογαριασµών που τηρούσε η πιστώτρια Τράπεζα, ως δικονοµική συµφωνία, που 
καταρτίσθηκε µε την ελεύθερη βούληση των συµβληθέντων, είναι καθόλα έγκυρη, µη 
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αντικείµενη στις διατάξεις των άρθρων 281 ΑΚ και 2,6 και 7 του ν. 2251/1994 
"Προστασία των καταναλωτών", ακολούθως δε αντιµετωπίζοντας το λόγο της 
ανακοπής περί ακυρότητας της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής, διότι αυτή 
εκδόθηκε µε αποδεικτικό της απαίτησης έγγραφο τα αποσπάσµατα των λογαριασµών 
που τηρούσε η Τράπεζα στα εµπορικά της βιβλία, "όπου είχε τη δυνατότητα να 
καταχωρεί οποιαδήποτε κονδύλια ήθελε αυτή κρίνει σκόπιµα, χωρίς να χρειάζεται να 
αποδείξει τη νοµιµότητα και το ύψος της χρέωσης" και ότι "µε τον τρόπο αυτό 
µετακυλύει το βάρος σ' αυτόν ως πιστούχο καταναλωτή, ν' αποδεικνύει τα κονδύλια 
αυτά" απέρριψε το λόγο αυτό ανακοπής. Έτσι που έκρινε το Εφετείο, έλαβε υπόψη το 
σχετικό ισχυρισµό (λόγο ανακοπής) του ήδη αναιρεσείοντος, περί ακυρότητας της 
άνω δικονοµικής συµφωνίας και µετ' ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεων των άρθρων 281, 361 ΑΚ και2 και 6 και 7 ν. 2251/1994, ορθή 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στις διατάξεις αυτές µε επαρκείς 
αιτιολογίες απέρριψε αυτόν ως αβάσιµο. 
- Με την υπ' αριθ. 2324 της 2/11.8.1994 Πράξη του ∆ιοικητού της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Π∆/ΤΕ) "∆ανεισµός σε συνάλλαγµα κατοίκων από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα κλπ" που εκδόθηκε στα πλαίσια του Π∆ 96/1994 "περί 
προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ και 
της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων" επιτράπηκε η 
χρηµατοδότηση σε συνάλλαγµα φυσικών ή νοµικών προσώπων κατοίκων εσωτερικού 
από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα για την κάλυψη πάσης 
φύσεως αναγκών τους στο εσωτερικό και εξωτερικό, για τις οποίες επιτρέπεται 
αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση σε δραχµές, το επιτόκιο δε των χρηµατοδοτήσεων 
αυτών σε συνάλλαγµα και οι λοιποί όροι των σχετικών συµβάσεων καθορίζονται 
ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι τα 
επιτόκια των χορηγουµένων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων ή πιστώσεων σε 
συνάλλαγµα, καθορίζονται ελεύθερα µε διαπραγµάτευση µεταξύ πιστούχου και 
πιστωτικού ιδρύµατος, χωρίς σχετική επέµβαση του νοµοθέτη ως προς το ανώτατο 
όριο αυτών, ενώ τα εξωτραπεζικά επιτόκια για οφειλές σε συνάλλαγµα που 
εκπληρώνονται στην Ελλάδα ρυθµίζονται µε την ΠΥΣ 36 της 22/26.3.1990, κατά την 
οποία τα τελευταία (εξωτραπεζικά) είναι ίσα µε το µεγαλύτερο από τα παρακάτω 
επιτόκια: α) το προεξοφλητικό ή το αντίστοιχο αυτού επιτόκιο της Κεντρικής 
Τράπεζας της χώρας στο νόµισµα της οποίας είναι εκφρασµένη η οφειλή 
(εξωτραπεζική) προσαυξηµένο κατά τέσσερεις εκατοστιαίες µονάδες ή β) το επιτόκιο 
που προσφέρεται στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου (Libor) για καταθέσεις 
διάρκειας έξι (6) µηνών στο νόµισµα που εκφράζεται η εξωτραπεζική οφειλή 
προσαυξηµένο κατά τρεις εκατοστιαίες µονάδες. Σε περίπτωση νοµίσµατος για το 
οποίο υπάρχει ένα µόνο από τα παραπάνω δύο επιτόκια, το ποσοστό του νοµίµου και 
εξ υπερηµερίας τόκου, καθορίζεται µε βάση το επιτόκιο αυτό (το υπάρχον) (ΑΠ 
253/2001). Τα άνω, κατ' ανώτατα όρια εξωτραπεζικά επιτόκια για οφειλές σε 
συνάλλαγµα, που είναι εκπληρωτέες στην Ελλάδα, δεν παύουν να έχουν γενικότερη 
οικονοµική και κοινωνική σηµασία και ο καθορισµός ανωτάτου ορίου αυτών 
αποσκοπεί στη συµπίεση και των τραπεζικών επιτοκίων σε συνάλλαγµα, προς τα 
κάτω. Έτσι η συµφωνία µεταξύ πιστούχου και πιστωτικού ιδρύµατος, µε την οποία 
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χορηγείται δάνειο ή πίστωση σε συνάλλαγµα από το τραπεζικό ίδρυµα και µε την 
οποία καθορίζεται ελεύθερα το επιτόκιο σε ποσοστό µεγαλύτερο εκείνου που 
ορίζεται για τα εξωτραπεζικά σε συνάλλαγµα επιτόκια, είναι κατ' αρχήν έγκυρη και 
δεσµευτική, δεν παύει όµως να απαγορεύεται ως καταχρηστική (άρθρο 281 ΑΚ), 
κατά το επιπλέον των εξωτραπεζικών επιτοκίων συµφωνηθέν ποσοστό, αν δεν 
καθορίζονται εκ των προτέρων κριτήρια εύλογα και αντικειµενικά για τον πιστούχο, 
µε βάση τα οποία καθορίζεται το ποσοστό επιτοκίου µεγαλύτερο εκείνου που ισχύει 
κάθε φορά για τα εξωτραπεζικά (ΑΠ 1219/2001). Απ' αυτά συνάγεται ότι ο πιστούχος 
σε συνάλλαγµα, µε βάση σύµβαση παροχής πίστωσης µε ανοικτό αλληλόχρεο 
λογαριασµό, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε µετά από αίτηση της πιστώτριας 
Τράπεζας διαταγή πληρωµής, για πληρωµή του, κατά το κλείσιµο του λογαριασµού 
προκύπτοντος ισόποσου σε ευρώ καταλοίπου του λογαριασµού, µπορεί µε λόγο 
ανακοπής να προβάλλει, ως καταχρηστική τη, µεταξύ αυτού και της πιστώτριας 
Τράπεζας συµφωνία, µε βάση την οποία συµφωνήθηκε ποσοστό επιτοκίου 
µεγαλύτερο του ισχύοντος εξωτραπεζικού, για το ορισµένο όµως και άρα παραδεκτό 
του οποίου πρέπει να επικαλείται αφενός µεν τα πραγµατικά περιστατικά που 
καθιστούν τη συµφωνία, ως προς το ύψος του συνοµολογηθέντος επιτοκίου, 
καταχρηστική, αφετέρου δε το ισχύον, κατά τα κρίσιµα χρονικά διαστήµατα 
υπολογισµού των τόκων, ανώτατο ποσοστό του εξωτραπεζικού επιτοκίου σε 
συνάλλαγµα και το ποσό που, για την αιτία αυτή χρεώθηκε ο λογαριασµός του, ώστε 
να είναι δυνατό στην καθής η ανακοπή Τράπεζα να αµυνθεί και στο δικαστήριο της 
ανακοπής να ακυρώσει τη διαταγή πληρωµής, κατά το επί πλέον ποσό που 
καταδικάσθηκε να πληρώσει στην πιστώτρια Τράπεζα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 372, 623, 624, 847, 848, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 119, 216, 623, 624, 626, 632, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.661 * ΧρΙ∆ 2012.609 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ανειακές Συµβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 878 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση δανείου. Υπόσχεση προς οφειλέτη περί συµβατικής χρηµατοδότησης του 
και η εκ της υποσχέσεως αυτής παραπλάνηση αυτού. Αδικοπραξία. Αντίθεση στα 
χρηστά ήθη. Αοριστία αγωγής και αναιρετικός έλεγχος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσω. 
Επιδίκαση χωρίς αίτηµα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, "Με τη σύµβαση του δανείου ο ένας από τους 
συµβαλλοµένους µεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 
ίδιας ποσότητας και ποιότητας". Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για τη 
σύναψη της σύµβασης του δανείου απαιτείται να υπάρχει καταρτισµένη σύµβαση, 
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κατά τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ και µεταβίβαση της κυριότητας του 
δανειζοµένου πράγµατος από το δανειστή στον οφειλέτη (βλ. ΑΠ 1484/2004, ΑΠ 
1598/2003). Η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως µε ανοικτό λογαριασµό είναι 
σύµβαση δανείου, η οποία υφίσταται, όταν ο ένας από τους συµβαλλοµένους 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του άλλου ορισµένη πίστωση (δάνειο) και ο 
άλλος, δηλαδή ο πιστούχος, µπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν µέρει, έχει δε 
υποχρέωση να επιστρέψει το δανεισθέν ποσό κατά τους όρους που συµφωνήθηκαν ως 
προς τον χρόνο και τρόπο εξόφλησης, ύψος επιτοκίου κλπ. Η άνω σύµβαση διέπεται 
από τους όρους, τους οποίους τα µέρη συµφώνησαν, τις διατάξεις περί δανείου 
(άρθρα 806 επ. ΑΚ), οι οποίες έχουν ευθεία εφαρµογή, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 35 εδ. α', 47, 48 εδ. δ", 64, 65 και 66 του Ν∆ 17.7/13-8-1923."Περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών" και 112 του ΕισΝΑΚ. Κατ" άλλη άποψη, η 
παραπάνω σύµβαση καταρτίζεται µόνο µε συµφωνία των µερών, χωρίς να απαιτείται 
παράδοση. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, για να θεωρηθεί καταρτισµένη η 
σύµβαση πιστώσεως µε ανοικτό λογαριασµό, ειδικότερα αν πρόκειται για σύµβαση 
µεταξύ τράπεζας και φυσικού ή νοµικού προσώπου, πρέπει, εκτός από το ύψος του 
δανειζόµενου ποσού, να συµφωνηθεί ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του ποσού 
από την τράπεζα, ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωµής, το ύψος του οφειλοµένου 
επιτοκίου και τα επιµέρους δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. Εν 
συνεχεία, από τις διατάξεις των άρθρων 197, 198 ΑΚ, συνδυαζόµενες µε εκείνες των 
άρθρων 297, 298 και 919 του ίδιου κώδικα, συνάγονται τα εξής: Η καθιερούµενη µε 
τις διατάξεις αυτές ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµβάσεως έχει 
εφαρµογή και στην περίπτωση µαταίωσης της συµβάσεως, έστω και σε χρόνο κατά 
τον οποίο οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών έχουν ολοκληρωθεί και δεν 
υπολείπεται παρά η τυπική υπογραφή της συµβάσεως, περί της οποίας έχουν δοθεί 
σαφείς βεβαιώσεις, ότι πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Εκείνος, που, µε συµπεριφορά 
αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, µαταίωσε τη σύναψη της 
συµβάσεως, είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει το άλλο µέρος, για τη ζηµία που 
προέρχεται από το γεγονός, ότι αυτός πίστευε ότι η σύµβαση θα καταρτιζόταν. Ως 
ζηµία, δηλαδή, νοείται το αρνητικό της συµβάσεως διαφέρον, ήτοι κάθε ζηµία, θετική 
ή και διαφυγόν κέρδος, που συναρτάται προς το ότι το έτερο µέρος υποβλήθηκε σε 
δαπάνες ή µαταίωσε άλλη ευκαιρία εξαιτίας της πεποίθησης του ότι η σύµβαση θα 
καταρτιζόταν, όχι δε το διαφέρον από τη µη εκπλήρωση της σύµβασης, δηλαδή ζηµία 
θετική ή αποθετική που οφείλεται στο ότι δεν εκπληρώθηκε η σύµβαση, αφού τέτοιο 
διαφέρον προϋποθέτει ότι η σύµβαση έχει συναφθεί (βλ. ΑΠ 1734/2009, ΑΠ 
1678/2001, ΑΠ 752/2000, ΑΠ 1346/2000, ΑΠ 309/1996, ΑΠ 764/1996).  
- Κατά το αρθρ. 919 ΑΚ, όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο 
προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, 
συνδυαζόµενη µε αυτές των άρθρων 147 εδ. α', 149 εδ. α', 178, 298, 361, 806 και 807, 
932 εδ. α' ΑΚ, συνάγονται τα εξής: Τα προβλεπόµενα στη διάταξη αυτή χρηστά ήθη 
αποτελούν αόριστη νοµική έννοια, για τη συγκεκριµενοποίηση της οποίας κριτήρια 
είναι οι ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη µε χρηστότητα και σωφροσύνη 
σκεπτόµενου κοινωνικού ανθρώπου, για την κρίση δε της υπάρξεως ή µη υπάρξεως 
αντιθέσεως της συγκεκριµένης συµπεριφοράς προς τα χρηστά ήθη εκτιµάται όχι 
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µεµονωµένο στοιχείο, όπως το αίτιο ή ο σκοπός του δράστη, αλλά το σύνολο των 
συνθηκών και περιστάσεων που συνοδεύουν την προσβαλλόµενη ως επιλήψιµη 
συµπεριφορά. Βάσει τούτων, η εκ µέρους τραπεζικού οργανισµού υπόσχεση προς 
οφειλέτη του περί συµβατικής χρηµατοδότησης του και η εκ της υποσχέσεως αυτής 
παραπλάνηση αυτού, αν η υπόσχεση έχει ορισµένο περιεχόµενο, όπως αναφορά του 
χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο θα δίνονταν τα δάνεια, των ποσών που θα 
δανείζονταν, του χρόνου δόσεως και αποδόσεως των δανείων και των επιτοκίων, 
στοιχειοθετεί κατ' αρχήν συµπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, η οποία ιδρύει 
ευθύνη του τραπεζικού οργανισµού προς περιουσιακή αποζηµίωση, καθώς και προς 
χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που του προξένησε η συµπεριφορά 
εκείνου (ΑΠ 1734/2009, ΑΠ 1346/2000). Σηµειωτέον δε, ότι υπαίτια ζηµιογόνος 
πράξη ή παράλειψη, µε την οποία παραβιάζεται κάποια σύµβαση, µπορεί, πέραν από 
την αξίωση από τη σύµβαση, να θεµελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία, όταν και 
χωρίς τη συµβατική σχέση διαπραττόµενη θα ήταν παράνοµη κατά την έννοια του 
άρθρου 914 Α.Κ. (ΟλΑΠ. 967/1973). Σε µια τέτοια περίπτωση υπάρχει συρροή 
νοµίµων βάσεων, µεταξύ συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δε δανειστής 
έχει δικαίωµα να στηρίξει την αξίωση του για αποζηµίωση είτε στη σύµβαση, είτε 
στην αδικοπραξία, είτε επιβοηθητικά και στις δύο (Α.Π. 555/1999). Η παράνοµη 
συµπεριφορά µπορεί να συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια, είτε σε παράλειψη. Το 
τελευταίο συµβαίνει, όταν ο υπαίτιος παραλείπει να προβεί σε θετική ενεργεία, στην 
οποία υποχρεούται από το νόµο, τη δικαιοπραξία, την καλή πίστη και τις κρατούσες 
κοινωνικές αντιλήψεις από προηγούµενη συµπεριφορά του ή από το γενικό πνεύµα 
του δικαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 200, 281, 288 και 919 ΑΚ (ΑΠ 
1346/2000, σχετ. ΑΠ 821/2004, ΑΠ 1515/2001, ΑΠ 1045/2000).  
- Ο Άρειος Πάγος ελέγχει την επάρκεια ή µη της θεµελίωσης της αγωγής µε βάση τις 
διακρίσεις της νοµικής αοριστίας που υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αξίωσε 
περισσότερα στοιχεία απ' όσα απαιτεί ο νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα, της ποιοτικής αοριστίας, που υπάρχει όταν ο ενάγων ή ο 
ενιστάµενος επικαλείται απλώς τα στοιχεία του νόµου χωρίς αναφορά περιστατικών 
και της ποσοτικής αοριστίας που υπάρχει όταν ελλείπει η εξειδίκευση µε πληρότητα 
των πραγµατικών περιστατικών που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του 
κανόνα. Με βάση τη διάκριση αυτή ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο η νοµική αοριστία 
της αγωγής µε τον από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγο (ΟλΑΠ 18/1998), ενώ η 
ποσοτική και ποιοτική αοριστία µε τους από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, η απόφαση αναιρείται και αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο λόγος αυτός είναι δυνατόν να έχει ως 
περιεχόµενο την αιτίαση, ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο, που εξέδωκε την προσβαλλοµένη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφτηκε ως 
µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να κριθεί νόµιµη, σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 28/1998).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως προϋποθέτει ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και ελλείψεις ή ασάφειες στη διατύπωση της 
ελάσσονας πρότασης της προσβαλλόµενης αποφάσεως σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εποµένως ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται 
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όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την αγωγή ή την αίτηση ως µη νόµιµη ή 
απαράδεκτη (ΟλΑΠ 44/1990, ΑΠ 101/2005).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11γ του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, συνάγεται ότι ο λόγος αυτός δεν 
ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εισήλθε στην αποδεικτική διαδικασία, ώστε να 
επιβάλλεται ή λήψη υπόψη των άνω αποδεικτικών µέσων, αλλ' απέρριψε την αγωγή 
το µεν ως µη νόµιµη, το δε ως αόριστη, όπως στην προκείµενη περίπτωση το Εφετείο 
µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση του. Γι' αυτό ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ 
ΚΠολ∆ τρίτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίον η αναιρεσείουσα προβάλλει την 
αιτίαση ότι το Εφετείο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη τα προσαχθέντα ενώπιον του 
και επικληθέντα από την αναιρεσείουσα έγγραφα, πρέπει να απορριφθεί ως 
απαράδεκτος (ΟλΑΠ 3/1997). 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ δηµιουργείται και στις 
περιπτώσεις που το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή άφησε αίτηση 
αδίκαστη, όχι όµως και όταν από το διατακτικό σε συνδυασµό προς το αιτιολογικό 
της προσβαλλόµενης απόφασης προκύπτει ότι η αίτηση δικαστικής προστασίας, όπως 
είναι η αγωγή απορρίφθηκε στο σύνολο της (ΑΠ 1431/2004, ΑΠ 1402/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 149, 178, 185 - 195, 197, 198, 297, 298, 343, 345, 361, 380, 383, 806, 807, 
914, 919, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.416 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Κοινός λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1001 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατάθεση σε κοινό λογαριασµό. ∆ικαιώµατα συνδικαιούχων. Εσφαλµένη εφαρµογή 
των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της αποδείξεως. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ.1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει α)σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από 
τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β)ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς, γ)ορισµένο αίτηµα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 2 εδ.α' και β' του Ν. 5638/1932 περί 
καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό, όπως το πρώτο αντικ. από το άρθρο 1 του Ν. 
951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆' στοιχ. α' του Ν∆ 
118/1973, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν∆ 17.7/13.8.1923 "περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών", 117 ΕισΝΑΚ και 19 παρ. 4 του Ν 1969/1991, 
συνδυασµένες µε εκείνες των άρθρων 489, 491, 822 και 830 ΑΚ, συνάγεται ότι η 
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σύµβαση καταθέσεως χρηµάτων σε τράπεζα, ανεξάρτητα αν γίνεται υπέρ του 
καταθέτη ή τρίτου ή σε κοινό λογαριασµό, ενόψει του ότι αποσκοπεί στην ασφαλή 
φύλαξη των χρηµάτων, προς την οποία και δεν αντιτίθεται η συνοµολόγηση του 
συνηθισµένου για τραπεζικές εργασίες τόκου, καταρτίζεται µε την εκ µέρους του 
καταθέτη µεταβίβαση της κυριότητας του κατά τη σύναψη της καταβαλλόµενου απ' 
αυτόν χρηµατικού ποσού, ως πρώτης τµηµατικής παροχής του, προς την τράπεζα, 
ατύπως (re), η οποία από τότε που µε την παράδοση έγινε κυρία των χρηµάτων 
(άρθρο 1034 ΑΚ), έχει ευθεία υποχρέωση να τα καταβάλει στον δικαιούχο όταν της 
ζητηθεί (ΑΠ 467/1991, ΑΠ 432/1990). Η λειτουργία όµως της συµβάσεως αυτής 
καθιδρύει συνήθως µία σχέση διαρκούς και πολλές φορές καθηµερινής συνεργασίας 
µεταξύ των συµβαλλοµένων. Η εκτέλεσή της δηλαδή γίνεται συνήθως όχι µε µία 
καταβολή και ανάληψη του ποσού αυτής, αλλά µε πολυάριθµες τµηµατικές τέτοιες, 
που προσδιορίζονται εκάστοτε µε τη βούληση του καταθέτη. Περαιτέρω, χρηµατική 
κατάθεση σε τράπεζα και σε κοινό λογαριασµό είναι εκείνη που γίνεται στο όνοµα 
δύο ή περισσοτέρων και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασµού αυτού µπορεί να κάνει 
χρήση ολικώς ή µερικώς, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών είτε ένας είτε µερικοί είτε 
όλοι µαζί οι δικαιούχοι (ΑΠ 1122/2005). Για την εγκυρότητα της καταθέσεως δεν 
απαιτείται να γίνει αυτή από κοινού από όλους τους δικαιούχους, αλλά µπορεί να 
καταρτισθεί από µερικούς ή και από έναν δικαιούχο, ακόµη και από τρίτο πρόσωπο 
µη δικαιούχο. Και τούτο διότι από τη γραµµατική διατύπωση των ανωτέρω 
διατάξεων, αλλά και την τελολογική ερµηνεία τους, την τραπεζική πρακτική και την 
ταχύτητα των συναλλαγών, δεν απαιτείται κοινή εµφάνιση και δήλωση των 
καταθετών και δικαιούχων, δηλαδή σύµπραξη τους ενώπιον της τράπεζας. Εξάλλου, 
χαρακτηριστική είναι η αναφορά του όρου "δικαιούχοι" και όχι "καταθέτες" στη 
διατύπωση των παραπάνω διατάξεων. Παράλληλα, η σύµβαση κατάθεσης σε κοινό 
λογαριασµό αποτελεί και µία ιδιόµορφη σύµβαση υπέρ τρίτου και µάλιστα γνήσια. 
Από την πιο πάνω σύµβαση τρίτος µη συµβαλλόµενος αποκτά ευθεία ενοχική αξίωση 
κατά του δότη της υπόσχεσης (άρθρο 411 ΑΚ), αλλά ταυτόχρονα και ο 
συµβαλλόµενος καταθέτης έχει δικαίωµα να απαιτήσει την παροχή από το δότη της 
υπόσχεσης-τράπεζα για τον εαυτό του. ∆ηµιουργείται δηλαδή ένας συνδυασµός 
ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής και γνήσιας σύµβασης υπέρ τρίτου; µία sui generis 
συµβατική ενοχή, επιτρεπτή σύµφωνα µε την ελευθερία των συναλλαγών και την 
αυτονοµία της ιδιωτικής βούλησης. Παράγεται µεταξύ του καταθέτη και του τρίτου 
αφενός και του δέκτη της καταθέσεως νοµικού προσώπου αφετέρου, ενεργητική εις 
ολόκληρο ενοχή, υπό την έννοια των άρθρων 489 έως 493 του ΑΚ, συνάγεται δε 
σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 493 του ΑΚ, κατά το οποίο, µεταξύ τους οι 
περισσότεροι δανειστές έχουν δικαίωµα σε ίσα µέρη, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο 
από τη σχέση, συνδυαζόµενο µε το άρθρο 491 παρ. 1 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, ότι σε 
περίπτωση αναλήψεως ολόκληρου του ποσού της χρηµατικής καταθέσεως από τον 
ένα µόνο δικαιούχο, αποσβέννυται µεν έναντι του δέκτη της καταθέσεως η απαίτηση 
και ως προς τον άλλο, µη αναλαβόντα δανειστή, αποκτά όµως ο δανειστής αυτός 
απαίτηση εκ του νόµου, έναντι του αναλαβόντος, για καταβολή σε αυτόν ποσού ίσου 
προς το µισό του αναληφθέντος ισόποσου της καταθέσεως, εκτός αν από τη µεταξύ 
τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωµα στο σύνολο του ποσού 
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της καταθέσεως ή έλλειψη δικαιώµατος αναγωγής, εξαίρεση της οποίας το βάρος της 
επικλήσεως και αποδείξεως έχει ο διάδικος, ο οποίος προβάλλει περιστατικά που 
θεµελιώνουν το ως άνω εξαιρετικό δικαίωµα (ΑΠ 877/2008, ΑΠ 1031/2003, ΑΠ 
855/2002, ΑΠ 1563/2000). Η εσωτερική σχέση µεταξύ περισσοτέρων συνδικαιούχων 
του κοινού λογαριασµού αποτελεί το λόγο, για τον οποίο συνάπτεται η σύµβαση 
κατάθεσης σε κοινό λογαριασµό. Η εσωτερική αυτή σχέση όµως δεν επηρεάζει το 
κύρος της εξωτερικής σχέσης µεταξύ της τράπεζας και των συνδικαιούχων. Η σχέση 
µεταξύ των περισσοτέρων συνδικαιούχων του κοινού λογαριασµού µπορεί να είναι 
επαχθής ή χαριστική. Η εσωτερική σχέση είναι επαχθής, όταν οι συνδικαιούχοι 
συνδέονται µεταξύ τους µε εταιρεία ή µε σύµβαση δανείου ή εντολής, βάσει της 
οποίας ο εντολέας ορίζει άλλον ως συνδικαιούχο, αναθέτοντας του, απλώς προς 
διευκόλυνσή του, να προβαίνει σε ορισµένες ενέργειες σχετικές µε την κίνηση του 
λογαριασµού, και τα χρήµατα, τα οποία έχει καταθέσει σ' αυτόν. Κατ' αντιδιαστολή, 
η εσωτερική σχέση είναι χαριστική όταν µεταξύ τους οι συνδικαιούχοι συνδέονται µε 
σύµβαση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, µε κληροδοσία ή άλλη χαριστική επίδοση 
εν ζωή ή αιτία θανάτου. Η εσωτερική σχέση µεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και 
το µεταξύ τους δικαίωµα αναγωγής (ΑΠ 539/1992). ∆ικαίωµα υπάρχει κατά 
συνδικαιούχου του κοινού λογαριασµού, ο οποίος έλαβε ολόκληρη ή µέρος του 
υπολοίπου της κατάθεσης µεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε µε βάση 
την εσωτερική σχέση. ∆εν αποκλείεται η εσωτερική σχέση να προβλέπει ότι δεν 
υπάρχει δικαίωµα αναγωγής µεταξύ των συνδικαιούχων (ΑΠ 540/1998). Στην 
περίπτωση, κατά την οποία µεταξύ των συνδικαιούχων του κοινού λογαριασµού δεν 
µπορεί να στοιχειοθετηθεί ιδιαίτερη εσωτερική σχέση αναφορικά µε το δικαίωµα 
αναγωγής, πρέπει να εφαρµοσθεί η διάταξη του άρθρου 493 ΑΚ, η οποία θεµελιώνει 
µια εκ του νόµου εσωτερική µεταξύ των συνδικαιούχων σχέση ως εκ των έσω 
αντανάκλαση της ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που η εσωτερική σχέση δεν προβλέπει τα µερίδια µεταξύ των 
συνδικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνδικαιούχοι έχουν δικαίωµα σε ίσα 
µέρη.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.13 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για 
εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της αποδείξεως, δεν 
ιδρύεται όταν δεν έχει εκδοθεί προδικαστική απόφαση, γιατί η κατανοµή του βάρους 
αποδείξεως γίνεται µε την προδικαστική απόφαση (ΑΠ 344/2007).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεώς του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
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περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ.11 περ.γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 411, 489, 490, 491, 492, 493, 822, 830, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 117, 
Νόµοι: 5638/1932, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 951/1971,  
Ν∆: 118/1973,  
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Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Συνεγγυητικό κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 926 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Προστασία επενδυτών. Συνεγγυητικό κεφάλαιο. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεώνει όλες τις 
κρατικές λειτουργίες, άρα και τη δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών µέτρων, 
καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τη Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς των Οδηγιών στο εσωτερικό 
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δίκαιο και της σύµφωνης µε το Κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του εθνικού δικαίου. Η 
υποχρέωση αυτή, που απορρέει από την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου 
έναντι του εθνικού δικαίου, υφίσταται και πριν από την πάροδο της προθεσµίας 
προσαρµογής της νοµοθεσίας των κρατών µελών στις απαιτήσεις της σχετικής 
Οδηγίας. Τόσο ο εθνικός νοµοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής δεν έχουν την 
εξουσία να µεταβάλουν ούτε να παρερµηνεύουν τις διατάξεις της Οδηγίας, διότι τότε 
παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης 
διατάξεως του εσωτερικού δικαίου, κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, βάσει 
του οποίου η Ελλάδα προσχώρησε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες από 1.1.1981, 
δυνάµει της από 28.5.1979 Σύµβασης Προσχωρήσεως της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η 
οποία κυρώθηκε µε το Ν.945/1979 (ΟλΑΠ 23/1998). Κατά την πάγια νοµολογία του 
∆ΕΚ, τα κράτη µέλη οφείλουν, προκειµένου να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρµογή 
των Οδηγιών, όχι µόνο νοµικώς αλλά και στην πράξη, να προβλέπουν την ύπαρξη 
σαφούς νοµικού πλαισίου στον συγκεκριµένο τοµέα, και τούτο µέσω θεσπίσεως 
νοµικών διατάξεων ικανών να δηµιουργήσουν µια αρκούντως ακριβή, σαφή και 
διαφανή κατάσταση, ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να γνωρίζουν τα 
δικαιώµατά τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων [βλ. ιδίως, 
την απόφαση της 30.5.1991, Υποθ. C-361/88, Επιτροπή κατά Γερµανίας, Συλλογή 
1991, σελ, 1-2567, σκέψη 24, ∆ΕΚ Υποθ, 220/1994, απόφ. της 15.6.1995, Συλλογή 
της νοµολογίας/1995 (1589)]. Μετά δε την έκδοση της αποφάσεως της 10ης Απριλίου 
1984 στην υπόθεση 14/83, Con Colson και Kamann (Συλλογή 1984, σελ. 1891, 
σκέψη 26), η υποχρέωση των κρατών µελών, η οποία απορρέει από Οδηγία, να 
επιτύχουν το αποτέλεσµα που επιδιώκει η Οδηγία αυτή, καθώς και το καθήκον που 
έχουν δυνάµει του άρθρου 5 της Συνθήκης να λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο 
κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής, επιβάλλονται σε 
όλες τις αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου της 13ης Νοεµβρίου 1990 στην υπόθεση C-106/89, Μarleasing 
(Συλλογή 1990, σελ. 1-4135, σκέψη 8), και της 16ης ∆εκεµβρίου 1993 στην υπόθεση 
C-334/92, Wagner Miret (Συλλογή 1993, σελ. 1-6911, σκέψη 20), εφαρµόζοντας το 
εθνικό δίκαιο είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε για µεταγενέστερες της Οδηγίας 
διατάξεις, ένα εθνικό δικαστήριο, που καλείται να το ερµηνεύσει, οφείλει να πράξει 
τούτο κατά το µέτρο του δυνατού υπό το φως του κειµένου και του σκοπού της 
Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσµα που αυτή επιδιώκει, συµµορφούµενο 
έτσι προς το άρθρο 189 [ήδη 249], τρίτο εδάφιο της Συνθήκης (βλ. Απόφαση ∆ΕΚ 
Υποθ. C-91/92, απόφ. της 14.7.1994, σκέψη 26). Πράγµατι, κατά πάγια νοµολογία, 
στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να εφαρµόζουν στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων τους τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, απόκειται η εξασφάλιση της 
πλήρους αποτελεσµατικότητας των διατάξεων αυτών και της προστασίας των 
δικαιωµάτων που αυτές απονέµουν στους ιδιώτες. Εποµένως, απόκειται στο εθνικό 
δικαστήριο να µην εφαρµόζει οποιοδήποτε µέτρο εθνικού δικαίου που εµποδίζει την 
πλήρη αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων. Η υποχρέωση αυτή 
επιβάλλεται από τις αρχές του αµέσου αποτελέσµατος και της υπεροχής του 
κοινοτικού δικαίου [Βλ. ∆ΕΚ Υποθ. C-201/2002, απόφ. της 7.1.2004, ΝΟΜΟΣ 
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(340799)]. Κατά το έτος 1997 εκδόθηκε η Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστήµατα 
αποζηµιώσεως των επενδυτών. Ως λόγος υιοθέτησης της Οδηγίας αυτής, στο 
προοίµιο αυτής (σκέψη 4) αναφέρεται "η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση 
της εµπιστοσύνης τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχουν µεγάλη σηµασία για 
την ολοκλήρωση και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω 
τοµέα και ότι, προς το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικό να διαθέτει κάθε κράτος-µέλος 
ένα σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών που να εγγυάται ένα ελάχιστο 
εναρµονισµένο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον στους µικρούς επενδυτές, στην 
περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση επενδύσεων αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές". Η παραπάνω Οδηγία καταλαµβάνει 
α) κάθε εταιρία διαµεσολάβησης ("επιχείρηση επενδύσεων") στην κεφαλαιαγορά, β) 
κάθε σχετική υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρία διαµεσολάβησης και γ) κάθε 
µικροεπενδυτή, που καταθέτει χρήµατα ή τίτλους προς επένδυση. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Οδηγίας 97/9 "... για τους σκοπούς της παρούσας 
Οδηγίας, νοείται ως... 1. Επιχείρηση επενδύσεων: η επιχείρηση επενδύσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 2 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, 2. Επενδυτική εργασία: κάθε 
επενδυτική υπηρεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 1 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
και η υπηρεσία που αναφέρεται στο σηµείο 1 του τµήµατος Γ' του παραρτήµατος της 
εν λόγω Οδηγίας [δηλ. η φύλαξη και διαχείριση ενός ή πλειόνων τίτλων που 
απαριθµούνται στο τµήµα Β' του αυτού παραρτήµατος]. 3. Τίτλοι: οι τίτλοι που 
απαριθµούνται στο τµήµα Β' του παραρτήµατος της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 4. 
Επενδυτής: το πρόσωπο που καταθέτει χρήµατα ή τίτλους σε µια επιχείρηση 
επενδύσεων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών .. 7. Αρµόδιες αρχές: 
οι αρχές οι οριζόµενες στο άρθρο 22 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ [...]". Σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 της Οδηγίας 93/22, "1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που 
πρέπει να ασκούν τις αρµοδιότητες τις οποίες προβλέπει η παρούσα Οδηγία [την 
εποπτεία της κεφαλαιαγοράς] [...]". Σηµειώνεται ότι οι "αρµόδιες αρχές" που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 της Οδηγίας 93/22, πρέπει, σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 παρ. 2 αυτής, "να είναι είτε δηµόσιες αρχές είτε οργανισµοί που 
αναγνωρίζονται από το εθνικά δίκαιο ή από δηµόσιες αρχές ρητώς προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένες από την εθνική νοµοθεσία". Τέτοια αρµόδια αρχή για την εποπτεία 
της κεφαλαιαγοράς είναι κατά το ελληνικό δίκαιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠ∆∆ 
(Ν 1969/1991, άρθρα 76 επ.), η οποία έχει γενική αρµοδιότητα επί των θεµάτων της 
κεφαλαιαγοράς ("Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται ο έλεγχος της 
εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς", άρθρο 76 παρ. 2 Ν 
1969/1991, και "[η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς] ρυθµίζει κάθε θέµα που έχει σχέση µε 
την οµαλή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, την τήρηση της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και κάθε άλλο θέµα που απορρέει από άλλες 
διατάξεις"). Ο εθνικός νοµοθέτης δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της Οδηγίας 
93/22, να αναθέτει σε πρόσωπα που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και 
εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων που 
καταρχήν εµπίπτουν στην γενική σφαίρα αρµοδιότητας των εποπτικών αρχών, διότι 
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κατά την κρίση του αυτό συντελεί στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς.  
Συνεπώς, δεν αποκλείεται από το κοινοτικό δίκαιο η ανάθεση από τον 'Ελληνα 
νοµοθέτη της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων και της 
θέσης τους σε εκκαθάριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και παράλληλα η ανάθεση 
της διαπίστωσης της αδυναµίας των επιχειρήσεων αυτών να αντεπεξέλθουν στις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις σε ειδικά όργανα (τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης 
εν προκειµένω), που διορίζονται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω ορισµούς του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/9, η εν 
λόγω Οδηγία παραπέµπει εν µέρει ως προς τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής της 
στην Οδηγία 93/22 (σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών 
αξιών, ό.π.), σύµφωνα µε την οποία: Ως επιχείρηση επενδύσεων νοείται: κάθε νοµικό 
πρόσωπο του οποίου σύνηθες επάγγελµα ή δραστηριότητα είναι η παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών προς τρίτους, στα πλαίσια του επαγγέλµατος του (άρθρο 1 
παρ. 2). Ως επενδυτική υπηρεσία νοείται: οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του 
τµήµατος Α' του παραρτήµατος (της Οδηγίας 93/22) που αφορά οποιονδήποτε από 
τους τίτλους που απαριθµούνται στο τµήµα Β' του παραρτήµατος (της ίδιας Οδηγίας 
93/22), και παρέχονται σε τρίτους (άρθρο 1 παρ. 1). Το παράρτηµα της Οδηγίας 
93/22 ορίζει: ΤΜΗΜΑ Α' Υπηρεσίες 1. α) Λήψη και διαβίβαση, για λογαριασµό 
επενδυτών, εντολών σχετικών µε έναν ή περισσότερους τίτλους του τµήµατος Β', β) 
Εκτέλεση των εντολών αυτών για λογαριασµό τρίτων, 2. ∆ιαπραγµάτευση για ίδιο 
λογαριασµό τίτλων που αναφέρονται στο τµήµα Β', 3. ∆ιαχείριση υπό καθεστώς 
διακριτικής ευχέρειας και ανά πελάτη χαρτοφυλακίων επενδύσεων στα πλαίσια 
εντολής των επενδυτών, εφόσον τα χαρτοφυλάκια αυτά συµπεριλαµβάνουν έναν ή 
περισσότερους από τους τίτλους του τµήµατος Β', 4. Αναδοχή της έκδοσης του 
συνόλου ή µέρους των τίτλων που αναφέρονται στο τµήµα Β' ή/και τοποθέτηση της. 
ΤΜΗΜΑ Β' Τίτλοι 1. α) Κινητές αξίες [δηλ. οι µετοχές και οι λοιπές αξίες οι 
εξοµοιώσιµες µε µετοχές, οι οµολογίες και οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, που 
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά και κάθε άλλη αξία η 
οποία συνήθως αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης που επιτρέπει την απόκτηση 
αυτών των κινητών αξιών µε εγγραφή ή ανταλλαγή, ή παρέχει δικαίωµα εκκαθάρισης 
τοις µετρητοίς, ενώ αποκλείονται τα µέσα πληρωµής (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 
93/22)].... β) Μερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων.2. Τίτλοι της 
νοµισµαταγοράς [δηλ. οι κατηγορίες τίτλων που συνήθως αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης στην νοµισµαταγορά (άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 93/22)]. 3. Τίτλοι 
προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµ-βανοµένων 
των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. 4, 
Προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRΑ). 5. Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε 
αντικείµενο επιτόκιο, συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές 
ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), 6. Προαιρέσεις (οptions) αγοράς ή πώλησης 
οιουδήποτε τίτλου υπαγόµενου στο παρόν τµήµα του παραρτήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης 
τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται ιδίως, στην κατηγορία αυτή, οι προαιρέσεις 
συναλλάγµατος και επιτοκίων". Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι το 
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πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 97/9 καταλαµβάνει κάθε περίπτωση κατά την οποία 
ένα πρόσωπο καταθέτει κεφάλαια ή τίτλους προς επένδυση σε µία εταιρία 
διαµεσολάβησης στην κεφαλαιαγορά, στο πλαίσιο σύµβασης αυτού µε την εταιρία, 
µεταξύ άλλων για λήψη και διαβίβαση εντολών του ή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 
του. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η παραποµπή από την Οδηγία 97/9 στην Οδηγία 
93/22 καλύπτει εν µέρει το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 97/9, δεδοµένου ότι το 
πεδίο εφαρµογής της τελευταίας είναι ευρύτερο εκείνου της Οδηγίας 93/22, διότι ενώ 
η Οδηγία 93/22 αναφέρεται µόνο σε τίτλους, η Οδηγία 97/9 ρητώς καταλαµβάνει και 
προστατεύει και την κατάθεση κεφαλαίων προς επένδυση (βλ. σκέψη 8 στο προοίµιο 
της παραπάνω Οδηγίας όπου αναφέρει ότι "όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ή περισσότερα συστήµατα αποζηµίωσης των 
επενδυτών, στα οποία θα συµµετέχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων, ότι 
αυτό το σύστηµα πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια ή τίτλους που κρατεί µια 
επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις επενδυτικές πράξεις ενός επενδυτή, κατά τα 
οποία σε περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
προς τους πελάτες επενδυτές δεν καθίσταται δυνατόν να επιστραφούν στον επενδυτή 
..")� Τούτο είναι εύλογο, διότι για την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας, ο επενδυτής 
µπορεί να µην καταθέτει στον διαµεσολαβητή τίτλους, αλλά κεφάλαιο προς επένδυση 
(για αγορά τίτλων). Αν η πράξη αυτή δεν προστατευόταν από την νοµοθεσία, κατ' 
ουσίαν για όσο διάστηµα ο διαµεσολαβητής κρατούσε κεφάλαια χωρίς να τα επενδύει 
και κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ανεκαλείτο η άδεια λειτουργίας του, ο 
(µικρο)επενδυτής θα παρέµενε απροστάτευτος. Η Οδηγία 97/9 επιβάλλει τα κράτη 
µέλη να δηµιουργήσουν "συστήµατα αποζηµίωσης" των επενδυτών στην επικράτεια 
τους. Ειδικότερα "... Κάθε κράτος µέλος φροντίζει να συσταθούν και να 
αναγνωρισθούν επίσηµα στην επικράτειά του ένα ή περισσότερα συστήµατα 
αποζηµίωσης επενδυτών" (βλ. άρθρο 2 παρ. 1), Η έννοια του "συστήµατος" είναι 
ευρεία και σηµαίνει τον οργανωµένο µηχανισµό αποζηµίωσης των επενδυτών, 
αποτελούµενο Ενδεχοµένως από περισσότερα "εξαρτήµατα" που ενεργούν προς 
επίτευξη του στόχου της Οδηγίας. Η τελευταία δεν υπεισέρχεται στο ζήτηµα της 
δοµής του µηχανισµού αυτού και των λεπτοµερειών λειτουργίας του, δεδοµένου ότι 
το κοινοτικό δίκαιο εν προκειµένω ενδιαφέρεται για την επίτευξη ορισµένου 
αποτελέσµατος, καταλείποντας την επιλογή των καταλλήλων µέσων επίτευξής του 
στα κράτη µέλη. Η Οδηγία 97/9, δεσµεύει τα κράτη µέλη όσον αφορά το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (αρχή της αποτελεσµατικότη-τας), αλλά αφήνει την 
επιλογή του τύπου και των µέσων επίτευξής του στην αρµοδιότητα των εθνικών 
αρχών (άρθρο 249, εδάφιο τρίτο, ΣυνθΕΚ). Η Οδηγία 97/9 προβλέπει µια σειρά 
όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται ως minimum. Έτσι, "[τ]ο σύστηµα αποζηµίωσης 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να ενηµερώνει τους επενδυτές σχετικά µε τη 
διαπίστωση ή απόφαση που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 και, εάν οφείλει να τους 
αποζηµιώσει, για την καταβολή της αποζηµιώσεως το ταχύτερο δυνατόν [...]" (άρθρο 
9 παρ. 1), ενώ "το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
επενδυτών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο τρεις µήνες αφού αποδειχθεί το 
βάσιµο της απαίτησης και προσδιορισθεί το ύψος της" (άρθρο 9 παρ. 2).  
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Εν προκειµένω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 97/9 επιβάλλεται µία 
σαφής και άνευ όρων ή αιρέσεων υποχρέωση του συστήµατος να καταβάλλει 
αποζηµιώσεις. "Το σύστηµα αποζηµιώνει τους επενδυτές .., όταν: οι αρµόδιες αρχές 
έχουν ο διαπιστώσει ότι, κατά την γνώµη τους, µια επιχείρηση επενδύσεων δεν 
φαίνεται προς το παρόν ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από 
απαιτήσεις επενδυτών, για λόγους έχοντες άµεση σχέση µε την οικονοµική της 
κατάσταση, και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανή στο προσεχές µέλλον ή όταν 
δικαστική αρχή, βασιζόµενη σε λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την οικονοµική 
κατάσταση µιας επιχείρησης επενδύσεων, εξέδωσε απόφαση, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την αναστολή της δυνατότητας των επενδυτών να επιδιώξουν την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων τους έναντι της εν λόγω επιχείρησης επενδύσεων, 
ανάλογα µε το αν θα προηγηθεί η διαπίστωση ή η απόφαση", οπότε, όπως ορίζει η 
ίδια διάταξη, "Πρέπει να διασφαλίζεται η κάλυψη των απαιτήσεων λόγω αδυναµίας 
της επιχείρησης: να αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή 
τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασµό τους σε σχέση µε επενδυτικές 
εργασίες... κατά τα ισχύοντα εκ του νόµου ή εκ συµβάσεως". Εποµένως, από την 
Οδηγία προκύπτει ότι µόλις οι "αρµόδιες αρχές" κράτους µέλους ή οι δικαστικές του 
αρχές, αναλόγως του ποιές θα επιληφθούν πρώτες, διαπιστώσουν την αδυναµία 
επιχείρησης επενδύσεων να εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της έναντι των 
πελατών της, το σύστηµα αποζηµιώνει τους πελάτες (µικροεπενδυτές). Τίθεται 
εποµένως ως υποχρέωση των κρατών µελών να διασφαλίσουν ότι το σύστηµα που 
έχουν οργανώσει, ανεξαρτήτως του πώς αυτό διαρθρώνεται, είναι σε θέση να 
αποζηµιώνει τους ιιικροεπενδυτες, όταν επιχείρηση επενδύσεων περιέρχεται σε 
κατάσταση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. Ως προς την διαπίστωση 
της κατάστασης αδυναµίας των επιχειρήσεων επενδύσεων να εκπληρώσουν τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι των πελατών του ο κοινοτικός νοµοθέτης 
αφήνει στα κράτη µέλη να καθορίσουν πώς οι "αρµόδιες αρχές" (ήτοι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση του ελληνικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 22 
της Οδηγίας 93/22 στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 1 της Οδηγίας 97/9, θα 
διαπιστώσουν την εν λόγω αδυναµία, διότι ενδιαφέρεται για την επίτευξη ορισµένου 
αποτελέσµατος, καταλείποντας την επιλογή των µέσων στον εθνικό νοµοθέτη. Η 
εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών δεν απαγορεύεται, εποµένως, να προβλέπει την 
διαπίστωση της αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεων επιχείρησης επενδύσεων είτε 
από την ίδια την αρµόδια εθνική εποπτική αρχή είτε από άλλο όργανο, ειδικά προς 
τούτο ορισµένο από την εθνική νοµοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον δεν 
πρόκειται για δικαστική αρχή, το ειδικό όργανο θα πρέπει να εποπτεύεται από την 
αρµόδια εθνική εποπτική αρχή. Η υποχρέωση του εθνικού συστήµατος αποζηµίωσης 
να καταβάλει αποζηµιώσεις στους επενδυτές και καταθέτες κεφαλαίων προς 
επένδυση δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο 
ίδιο το κοινοτικό δίκαιο που τις προβλέπει. Τέτοιες εξαιρέσεις προβλέπονται στην 
Οδηγία 97/9. Πρώτον, η Οδηγία 97/9 αποκλείει την καταβολή αποζηµίωσης "για 
απαιτήσεις απορρέουσες από συναλλαγές για τις οποίες εξεδόθη καταδικαστική 
ποινική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες..." 
(άρθρο 3), δηλαδή όταν πρόκειται για "ξέπλυµα χρήµατος". ∆εύτερον, η Οδηγία 97/9 
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αναγνωρίζει στα κράτη µέλη την ευχέρεια "[...] να προβλέψουν ότι ορισµένοι 
επενδυτές έχουν µειωµένη κάλυψη ή δεν καλύπτονται καθόλου" (άρθρο 4 παρ. 2), 
στις περιπτώσεις που αναφέρει στο παράρτηµα Ι αυτής "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 1. 
θεσµικοί επενδυτές και επαγγελµατίες επενδυτές [...] 2. Υπερεθνικοί φορείς, κράτη 
και κεντρικές διοικητικές αρχές, 3. Περιφερειακές, επαρχιακές, δηµοτικές ή 
κοινοτικές αρχές, 4. ∆ιοικητικά και διευθυντικά στελέχη, εταίροι της επιχείρησης 
επενδύσεων, που ευθύνονται προσωπικά, εταίροι που κατέχουν τουλάχιστον το 5% 
του κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων, πρόσωπα υπεύθυνα για τη διενέργεια 
του νοµικού ελέγχου των λογαριασµών της επιχείρησης επενδύσεων και επενδυτές 
που έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου. 5. Στενοί 
συγγενείς και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασµό των επενδυτών που αναφέρονται 
στο σηµείο 4. 6. Άλλες επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου. 7. Επενδυτές οι οποίοι είναι 
υπαίτιοι για ορισµένες εξελίξεις ή έχουν επωφεληθεί από ορισµένα γεγονότα που 
αφορούν την επιχείρηση επενδύσεων και έχουν προξενήσει τις οικονοµικές της 
δυσκολίες ή έχουν συµβάλει στην επιδείνωση της οικονοµικής της κατάστασης. 8. 
Εταιρίες οι οποίες λόγω του µεγέθους τους δεν επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικό 
ισολογισµό [...]"� Οι εξαιρέσεις αυτές είναι συγκεκριµένες και πρέπει να 
ερµηνεύονται συσταλτικά (ίδετε παγία νοµολογία ∆ΕΚ, ενδεικτικά απόφ. ∆ΕΚ απόφ. 
της 17.6.1981, Υποθ. 113/80, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλ., σελ. 1625, σκ. 7). 
Εποµένως, πλην των ως άνω επιτρεποµένων από την Οδηγία εξαιρέσεων, τα κράτη 
µέλη είναι υποχρεωµένα να διασφαλίσουν την καταβολή αποζηµίωσης στους 
(µικρο)επενδυτές από τα συστήµατα αποζηµιώσεως, κατ' εφαρµογή της Οδηγίας. "Το 
σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επενδυτών το 
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο τρεις µήνες αφότου αποδειχθεί το βάσιµο της 
απαίτησης και προσδιορισθεί το ύψος της. Σε όλως έκτακτες περιστάσεις, το σύστηµα 
αποζηµίωσης µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές παράταση της προθεσµίας, 
για ειδικές περιπτώσεις. Η εν λόγω παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
µήνες" (άρθρο 9 παρ. 2). Σηµειώνεται συναφώς ότι τον κοινοτικό νοµοθέτη 
ενδιαφέρει η ικανοποίηση, επενδυτών από το σύστηµα, εφόσον αποδειχθεί το Βάσιµο 
της απαίτησης και προσδιορισθεί το ύψος της, χωρίς να προσδιορίζεται από τον 
κοινοτικό νοµοθέτη από ποιον αποδεικνύεται το Βάσιµο και προσδιορίζεται το ύψος 
της. Ορίζει ωστόσο η Οδηγία τον τρόπο υπολογισµού του ύψους της απαίτησης 
επενδυτή: το ύψος της απαίτησης ενός επενδυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
νοµικούς και συµβατικούς όρους, ιδίως εκείνους περί συµψηφισµού και 
ανταπαντήσεων, που εφαρµόζονται για την αποτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της 
διαπίστωσης ή της απόφασης που αναφέρονται στην παρ. 2, του ύψους του 
κεφαλαίου ή της αξίας, η οποία καθορίζεται µε αναφορά στην αγοραία αξία όπου 
είναι δυνατόν, των τίτλων που ανήκουν στον επενδυτή και η επιχείρηση αδυνατεί να 
αποδώσει ή να επιστρέψει" (άρθρο 2 παρ. 4). Προκύπτει αµέσως από τις διατάξεις 
των άρθρων 2 παρ. 2, 2 παρ. 4 και 9 παρ. 2 της Οδηγίας εν συνδυασµώ, ότι ο 
υπολογισµός του ύψους της απαίτησης γίνεται, κατόπιν -όπως εξυπακούεται- από- 
την απόδειξη του βάσιµου της απαίτησης" άπαξ στο όλο σύστηµα αποζηµίωσης, η δε 
καταβολή πρέπει να γίνει εντός της τασσοµένης αποκλειστικής προθεσµίας, που 
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τρέχει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδειξης του βάσιµου και υπολογισµού 
του ύψους της απαίτησης. Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της 
Οδηγίας 97/9, ο οποίος διέπει και την ερµηνεία των διατάξεων της είναι, µέσω της 
δηµιουργίας του συστήµατος αποζηµίωσης, να διασφαλίσει την ταχεία, απλή και 
αποτελεσµατική προστασία των µικροεπενδυτών. Ενόψει αυτών, η υποχρέωση 
σύµφωνης προς το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του εθνικού δικαίου συνεπάγεται ότι 
το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, που θεσπίζεται προς µεταφορά της Οδηγίας στην εθνική 
έννοµη τάξη, θα πρέπει να ερµηνεύεται προς τον σκοπό επίτευξης του αποτελέσµατος 
στο οποίο αποβλέπει η Οδηγία, δηλαδή την διασφάλιση της ταχείας και µε απλές 
διαδικασίες καταβολής µίας ελάχιστης αποζηµίωσης στους (µικρο)επενδυτές, ως 
αποτελεσµατικό µέσο προστασίας των ιδίων αλλά και της εµπιστοσύνης τους προς 
την κεφαλαιαγορά. Περαιτέρω, µε το νόµο 2533/1997 "Χρηµατιστηριακή αγορά 
παραγώγων και άλλες διατάξεις" επήλθε από την έναρξη της ισχύος του (11-11-1997) 
αναδιάρθρωση του προβλεπόµενου µε το Ν∆ 3078 της 7/11-10-1954 "Κοινού 
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλείας των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών" που 
µετονοµάσθηκε σε "Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών", µε το διακριτικό τίτλο "Συνεγγυητικό", µε σκοπό την επαρκέστερη 
προστασία του επενδυτικού κοινού και την προσαρµογή της νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της 97/9/Ε.Κ. Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 3-3-1997. Με την Οδηγία αυτή βελτιώθηκαν οι προβλεπόµενοι κανόνες 
προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων, που είχαν τεθεί µε την 
προηγούµενη σχετική Οδηγία 93/22/ΕΟΚ, για την προστασία των επενδυτών και τη 
διατήρηση της εµπιστοσύνης τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε σκοπό την 
εύρυθµη λειτουργία και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Κρίθηκε δε ότι 
αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί, όταν κάθε κράτος µέλος θα διέθετε ένα σύστηµα 
αποζηµίωσης των επενδυτών που θα εγγυάτο ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας, 
τουλάχιστον για τους µικρούς επενδυτές, στην περίπτωση που µία επιχείρηση 
επενδύσεων θα αδυνατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς αυτούς. Το 
Συνεγγυητικό, του οποίου µέλη είναι όλες οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ορίσθηκε ως 
φορέας καταβολής αποζηµιώσεων σε περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη 
αναστρέψιµης αδυναµίας Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από την παροχή των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών, κατά τις 
ρυθµίσεις των άρθρων 61 έως 78 του ν. 2533/1997. Με το άρθρο 1 παρ. 12 του νόµου 
αυτού ορίζεται ότι "Ως "καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες" νοούνται 
αποκλειστικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: (α) κατάρτιση συναλλαγών επί 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο Χ.Α.Α για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο 
λογαριασµό (β) φύλαξη για διακίνηση χρηµατιστηριακών πραγµάτων για λογαριασµό 
τρίτων νια κατάρτιση συναλλαγών στο Χ.Α.Α. ή που αποτελούν το προϊόν 
κατάρτισης συναλλαγών στο Χ.Α.Α., (γ) κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση 
συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο Χ.Α.Α. ή που αποτελούν το 
προϊόν κατάρτισης συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο Χ.Α.Α., (δ) 
από την 26η Σεπτεµβρίου 1998 ή προγενέστερη ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά από εισήγηση της Επιτροπής 
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Κεφαλαιαγοράς, ως "καλυπτόµενες υπηρεσίες" νοούνται πλέον των υπηρεσιών των 
παραπάνω εδαφίων (α) έως (γ) της παρούσας παραγράφου, οι υπηρεσίες των εδαφίων 
(α)i, (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996". Κατά το 
τελευταίο αυτό άρθρο "Κύρια επενδυτική Υπηρεσία αποτελεί οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω υπηρεσίες. α. (i) Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών 
για κατάρτιση συναλλαγών επί ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω αναφερόµενα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα: αα. κινητές αξίες και µερίδια οργανισµών συλλογικών 
επενδύσεων, ββ. τίτλους της χρηµαταγοράς, γγ. Τίτλους προθεσµιακών 
χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων 
τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, δδ. προθεσµιακά 
συµβόλαια επιτοκίου (FRΑ), εε. συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε 
αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές 
η µε δείκτη µετοχών (equity swaps), ζζ. δικαιώµατα προαιρέσεως (ορtions) για την 
αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, περιλαµβανοµένων των 
ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ιδίως δικαιώµατα προαιρέσεως (ορtions) επί 
συναλλάγµατος και επιτοκίων. (ii) Εκτέλεση των παραγγελιών και εντολών αυτών για 
λογαριασµό τρίτων. β. ∆ιαπραγµάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό 
τίτλων που αναφέρονται υπό α(i). γ. ∆ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων 
πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν 
έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται υπό α (i). Με το άρθρο 4α 
παρ. 8 και 9 εδ. α' και β' του ν. 1806/1988, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 12 παρ. 1 
του ν. 2651/1998, ορίζεται ότι: "Σε χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης 
περιουσιακών στοιχείων πελατών Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις ρυθµίσεις των 
παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, ο Επόπτης ενηµερώνει την Επιτροπή 
Αποζηµιώσεων, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 του ν. 
2533/1997, για υποβληθείσες απαιτήσεις ως προς επενδυτικές υπηρεσίες, που δεν 
ικανοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω, προκειµένου αυτή να αποφασίσει, αφού 
παραλάβει από τον Επόπτη κάθε απαραίτητο στοιχείο από τα βιβλία της εταιρείας, 
για ποιες από αυτές υπάρχει υποχρέωση του Συνεγγυητικού για καταβολή 
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του ν. 2533/1997. Το Συνεγγυητικό, χωρίς να 
υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε πρόσθετης διαδικασίας ή γνωστοποιήσεως, 
καταβάλλει αποζηµιώσεις στους δικαιούχους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν. 
2533/1997 και ενηµερώνει αµελλητί τον Επόπτη για τις σχετικές καταβολές. Ο 
Επόπτης και ο εκκαθαριστής µειώνουν ανάλογα τα ποσά των απαιτήσεων κατά της 
εταιρείας (παρ.8). Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων από επενδυτικές 
υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 65 έως 67 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύει, µε τη 
διαδικασία αυτούσιας παράδοσης ή µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από το 
Συνεγγυητικό, ολοκληρώνεται η ειδική εκκαθάριση, Η περάτωση της εκκαθάρισης 
του παρόντος άρθρου κηρύσσεται µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόµενα του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ύστερα από αίτηση του Επόπτη ή κάθε άλλου που 
έχει έννοµο συµφέρον.....(παρ.9)". Με το άρθρο 65 του ν. 2533/1997, όπως 
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συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2651/1998 ορίζονται οι προϋποθέσεις 
αποζηµίωσης και προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι : " 1. Αναγκαία προϋπόθεση 
παροχής αποζηµίωσης από το Συνεγγυητικό είναι, διαζευκτικά: (α) η παροχή 
γνωστοποίησης στο Συνεγγυητικό από την Α.Ε.ΑΠΟΘ. ότι µέλος δεν έχει 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα υποχρεώσεις παράδοσης κινητών αξιών ή µετρητών για την 
εκκαθάριση χρηµατιστηριακής συναλλαγής, (β) η υποβολή αίτησης αποζηµίωσης 
προς το Συνεγγυητικό από εντολέα, (γ) η υποβολή δήλωσης από Ε.Π.Ε.Υ. προς το 
Συνεγγυητικό αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της προς εντολείς, ή (δ) η 
έκδοση οριστικής πτωχευτικής απόφασης κατά Ε.Π.Ε.Υ., (ε) η ανάκληση της άδειας 
συστάσεως Ε.Π.Ε.Υ. και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση σύµφωνα µε το άρθρο 4α 
του ν. 1806/1988. Για την καταβολή αποζηµίωσης στις περιπτώσεις (α) και (β) του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει επίσης να προσδιορισθεί από 
το Συνεγγυητικό ότι η µη εκπλήρωση υποχρεώσεων Ε.Γ.Ε.Υ. οφείλεται σε αδυναµία 
της και ότι η αδυναµία αυτή δεν είναι πρόσκαιρη ή συγκυριακή αλλά ότι έχει 
χαρακτήρα οριστικό ή, σύµφωνα µε τα τότε δεδοµένα, µη ανατρέψιµο. 2. Η 
Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα παρέχει στο Συνεγγυητικό γνωστοποίηση για τη µη έγκαιρη 
ικανοποίηση υποχρεώσεων µέλους για την παράδοση κινητών αξιών ή µετρητών για 
την εκκαθάριση χρηµατιστηριακής συναλλαγής. 3. Σε περίπτωση λήψης από το 
Συνεγγυητικό αίτησης εντολέα για αποζηµίωση, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί 
αµέσως στην Ε.Π.Ε.Υ. ως προς τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, την 
ύπαρξη σχετικής απαίτησης και θα της τάσσει εύλογη προθεσµία για την παροχή 
τεκµηρίωσης και στοιχείων ως προς την υποβληθείσα απαίτηση, καθώς και των 
στοιχείων των εντολέων και αντισυµβαλλόµενων µελών ως προς τους οποίους 
υπάρχουν άλλες τυχόν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. 4. Εντός εύλογου χρόνου, που 
δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, από τη λήψη των στοιχείων των παραγράφων 2 
ή 3 του παρόντος άρθρου ή την άκαρπη παρέλευση της σχετικής προθεσµίας το 
Συνεγγυητικό θα εισηγείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς θα αποφασίζει, εάν προκύπτει µη εκπλήρωση υποχρεώσεων της 
Ε.Π.Ε.Υ.. 5. Σε περίπτωση λήψης από το Συνεγγυητικό δήλωσης Ε.Π.Ε.Υ. ότι 
υπάρχουν υποχρεώσεις της προς εντολείς ή αντισυµβαλλόµενα µέλη, το 
Συνεγγυητικό θα τάσσει εύλογη προθεσµία στην Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισµό των εντολέων και µελών πιστωτών της 
Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή των καλυπτόµενων υπηρεσιών και του περιεχοµένου 
και της αξίας των υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς αυτούς. Εντός εύλογου χρόνου 
από τη λήψη των παραπάνω στοιχείων, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί στους 
εντολείς και τα αντισυµβαλλόµενα µέλη, κατά περίπτωση, το δικαίωµα αποζηµίωσης 
τους από το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία και την προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
αποζηµίωσης. .. 7. Με απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεγγυητικού 
ορίζει τις προθεσµίες, τα µέσα και τις διαδικασίες γνωστοποιήσεων και 
κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τη διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά αίτησης για αποζηµίωση, τη διαδικασία λήψης απόφασης επί αίτησης 
για αποζηµίωση και κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια. Από το συνδυασµό 
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι στην έννοια του όρου "καλυπτόµενες 
επενδυτικές υπηρεσίες" (άρθρο 1 παρ. 12 του ν.2533/1997), για τις οποίες 
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δηµιουργείται υποχρέωση του Συνεγγυητικού προς αποζηµίωση (στα πλαίσια της 
ΥΠ.ΕΘ.Ο.14082/Β809/2000) των επενδυτών, εάν οι συµβαλλόµενες µε αυτούς 
Ε.Π.Ε.Υ βρίσκονται σε αδυναµία εκπλήρωσης των προς αυτούς υποχρεώσεων ή 
κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή 
έχουν υπαχθεί υπό την ειδική εκκαθάριση, του άρθρου 4α του ν. 1806/1988, 
περιλαµβάνεται και η κατοχή κεφαλαίων τρίτων (εντολέων) για κατάρτιση 
συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων ή τα οποία κεφάλαια αποτελούν 
προϊόν τέτοιων συναλλαγών (άρθρο 1 παρ. 12 εδ. γ του ν. 2533/1997), ενώ ούτε κατά 
την ηµεδαπή νοµοθεσία ούτε κατά την έννοια της Οδηγίας 97/9/ Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3-3-1997 εµπίπτει η κατοχή 
κεφαλαίων τρίτων από ΕΠΕΥ προς κατάρτιση συναλλαγών που δεν έχουν ως 
αντικείµενο χρηµατιστηριακά πράγµατα, δηλαδή µετοχών, οµολογιών και συναφών 
τίτλων και κινητών αξιών που αποτελούν, κατά νόµο, αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
και µεταβίβασης των επ' αυτών δικαιωµάτων στο Χ.Α.Α. Η υπαγωγή των κεφαλαίων 
αυτών στις καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες, µε µόνη προϋπόθεση τον κατά τη 
βούληση των συµβαλλοµένων προορισµό των χρηµάτων για την κατάρτιση 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, δεν εξαρτάται από τη δηµιουργία και διαχείριση 
χαρτοφυλακίου για λογαριασµό του εντολέα, που συγκροτεί αυτοτελή κατηγορία 
καλυπτόµενης επενδυτικής υπηρεσίας (άρθρο 2 παρ. γ του Ν. 2396/1996), µη 
συσχετιζόµενη αναγκαίως µε την κατοχή κεφαλαίων για χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές, αφού τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται αποζηµιωτικώς από το 
Συνεγγυητικό από τη στιγµή που περιέρχονται στην κατοχή της Ε.Π.Ε.Υ., χωρίς να 
τίθεται από το νόµο ως όρος η εκτέλεση µιας τουλάχιστον χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής ή η ύπαρξη στο χαρτοφυλάκιο των τίτλων αυτής (ΑΠ 534/2011 και 
533/2011). Επίσης, η Οδηγία 97/9/ΕΚ δεν θέτει περιορισµούς στις εθνικές 
νοµοθεσίες για τον τρόπο διαπίστωσης της θεµελίωσης του δικαιώµατος 
αποζηµίωσης κατά του Συνεγγυητικού και εποµένως οι διατάξεις των άρθρων 4α του 
ν.1806/1988 και 65-66 του Ν. 2533/1997, µε τις οποίες παρέχεται δικαίωµα στην 
Επιτροπή Αποζηµιώσεων του Συνεγγυητικού να ελέγξει την βασιµότητα των κατά 
του τελευταίου προβαλλοµένων αξιώσεων αποζηµίωσης, µετά την υποβολή από το 
αρµόδιο όργανο της Ε.Π.Ε.Υ. που συνέλεξε τα στοιχεία για την τεκµηρίωση της 
σχετικής απαίτησης προς αποζηµίωση, δεν αντιβαίνει στην ανωτέρω Οδηγία, ούτε 
αποτελεί αυτή την αιτία δηµιουργίας της απαίτησης, αλλά η ορθότητα της απόφασης 
της Επιτροπής υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δίκαιου, 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).  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 10, 249 
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Οδηγίες: 93/22/ΕΟΚ, 97/9/ΕΚ, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 945/1979,  
Νόµοι: 1806/1988, 4α, 8, 9,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 76, 
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 65, 66, 67,  
Νόµοι: 2651/1998, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1590 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. ΕΛ∆Ε. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Οι ΕΛ∆Ε ενεργούν κατά κανόνα ως µεσίτες, δηλαδή διεκπεραιώνουν προς 
χρηµατιστές εντολές και δεν δικαιοπρακτούν στο όνοµα και για λογαριασµό των 
επενδυτών, ως άµεσοι αντιπρόσωποι τους.  
- Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 2396/1996, η καθ' 
οιονδήποτε τρόπο κατ' επάγγελµα παροχή κυρίων επενδυτικών υπηρεσιών 
επιτρέπεται µόνο στις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), κατά δε την 
διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του ίδιου νόµου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την 
διάταξη του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν. 2579/1998, η χρηµατιστηριακή εταιρία είναι 
ανώνυµη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε κύριο σκοπό την διεξαγωγή 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών.  
- Στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ήτοι στις δικαιοπραξίες που συνάπτονται 
χρηµατιστηριακώς και έχουν ως αντικείµενο χρηµατιστηριακά πράγµατα (άρθρο 15 
παρ. 1 του Ν. 3632/1928), που διενεργεί χρηµατιστηριακή εταιρία, περιλαµβάνεται 
και η σύµβαση χρηµατιστηριακής παραγγελίας για την αγορά ή την πώληση µετοχών 
ανωνύµων εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η σύµβαση 
αυτή υπάγεται στην κατηγορία της περιπτώσεως (γ) του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 
1806/1988, που αντικατέστησε την αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 16 του Ν 
3632/1928, ως συναφής ή παρεπόµενη δικαιοπραξία µε την διενέργεια της κύριας 
χρηµατιστηριακής συµβάσεως για την αγορά ή την πώληση των πιο πάνω 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων. Αντικείµενο της συµβάσεως χρηµατιστηριακής 
παραγγελίας, η οποία αποτελεί σύµβαση εµπορικής παραγγελίας κατά το άρθρο 90 
του ΕµπΝ και επί της οποίας εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι περί εντολής 
διατάξεις του ΑΚ είναι αφενός µεν η ανάληψη της υποχρεώσεως από τον 
παραγγελιοδόχο χρηµατιστή (χρηµατιστηριακή εταιρία) να εκτελέσει στο όνοµα του, 
αλλά για λογαριασµό του παραγγελέα πελάτη του, την παραγγελία (εντολή) του 
τελευταίου, για την αγορά ή την πώληση µετοχών ανωνύµων εταιριών εισηγµένων 
στο Χρηµατιστήριο µε την σύναψη της κύριας χρηµατιστηριακής συναλλαγής, 
αφετέρου δε η ανάληψη της υποχρεώσεως από τον παραγγελέα-πελάτη να καταβάλει 
στον χρηµατιστή (χρηµατιστηριακή εταιρία) την αµοιβή (προµήθεια) για τη 
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διενέργεια της κύριας χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Tης συµβάσεως παραγγελίας 
Χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας διαφέρει η µεταξύ της ΕΛ∆Ε και του παραγγελέα 
σύµβαση. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 εδ.α', 3,6, 3 παρ.1 εδ.θ', 
27 παρ.2, 28 παρ.1,2, 30 παρ.1-4 του ν. 2396/1996 καθιερώθηκε ο θεσµός των 
εταιριών λήψεως και διαβιβάσεως εντολών (ΕΛ∆Ε). Με τις εν λόγω διατάξεις 
καθορίσθηκε η λειτουργία των ΕΛ∆Ε και ήδη ΑΕΕ∆ (Ανώνυµες Εταιρείες 
Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης, άρθρο 41 ν.3371/2005), που δεν είναι µέλη του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και δραστηριοποιούνται κυρίως στη λήψη και 
διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί 
Χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι ΕΛ∆Ε εξοµοιώνονται µε µεσίτες που διεκπεραιώνουν 
προς χρηµατιστές εντολές πελατών και παραδόσεις χρηµάτων ή τίτλων και 
αντίστροφα προς τον πελάτη τίτλων και χρηµάτων από τον χρηµατιστή. Όταν οι 
ΕΛ∆Ε παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πληρεξουσίου τότε οι αντισυµβαλλόµενες 
ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρίες έχουν άµεση σχέση προς τον εντολέα τέτοιας 
ΕΛ∆Ε. Τέλος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 217 παρ.1 και 221 ΑΚ η 
πληρεξουσιότητα µπορεί να δοθεί µε δήλωση και προς τρίτο, περίπτωση κατά την 
οποία η δήλωση ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας γίνεται µόνον προς εκείνον. 
- 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 
ανελέγκτως γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά περιστατικά, 
δεν εφάρµοσε συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφάρµοσε αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών στον κανόνα δικαίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 217, 221, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 90,  
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 16,  
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 20,  
Νόµοι: 2396/1996, άρθ. 2, 4, 27, 28, 30,  
Νόµοι: 2579/1998, άρθ. 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012.121  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1376 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928, το οποίο δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 
17 ΕισΝΑΚ, "πάσα αξίωση πηγάζουσα εκ χρηµατιστηριακής συναλλαγής, 
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παραγράφεται µετά πάροδο έτους από της λήξεως του έτους καθ' ό συνήφθη η 
συναλλαγή". Κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (15 ν. 3632/1928) 
"Χρηµατιστήρια και συναλλαγαί εν τη εννοία του παρόντος νόµου είναι αι 
δικαιοπραξίαι αι χρηµατιστηριακώς συναπτόµεναι και έχουσαι αντικείµενον 
χρηµατιστηριακά πράγµατα". Κατά το άρθρο 20 παρ.1 του ν. 1806/1988 
"χρηµατιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του νόµου αυτού είναι µόνο: α)η 
πώληση της µετρητοίς, η οποία καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 
κείµενη νοµοθεσία για χρηµατιστήρια αξιών, β)η πώληση µε ειδικές συµφωνίες, όπως 
ενδεικτικά ..., γ)κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια και εκτέλεση των 
παραπάνω συµβάσεων....". Και, κατ' άρθρο 26 παρ.1 του Ν. 2353/1997 "ως 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές νοούνται οι συµβάσεις των χρηµατιστηριακών 
πραγµάτων που καταρτίζονται στο ΧΑΑ, σύµφωνα µε τους εκάστοτε, ισχύοντες 
νόµους και κανονιστικές διατάξεις". Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 38 παρ.1 
εδ. δ' του Ν. 1806/1988, µε την οποία ορίζεται ότι, από την έναρξη της ισχύος του 
νόµου αυτού καταργούνται ...., δ)οι διατάξεις της νοµοθεσίας των χρηµατιστηρίων, οι 
οποίες αντίκεινται στο νόµο αυτόν ή που αφορούν θέµατα, τα οποία ρυθµίζονται απ' 
αυτόν". ∆εν καταργήθηκε µεν η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 του Ν. 
3632/1928, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε το νέο νόµο, καταργήθηκε, όµως η 
διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3632/1928 η οποία αφορούσε τις χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές και ε)πάσα, εν γένει, παρεπόµενη δικαιοπραξία, σχετιζόµενη προς την 
ενέργεια και την εκτέλεση των αναφεροµένων, περιοριστικά, στη διάταξη αυτή 
κυρίων χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µεταξύ των οποίων και η αγορά και πώληση 
τοις µετρητοίς. Αλλ' η διάταξη αυτή του άρθρου 16 εδ. ε' του Ν. 3632/1928, 
επαναλαµβάνεται µε διαφορετική διατύπωση, µε την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 
20 παρ.1 στοιχ. γ του Ν. 1806/1988, κατά την οποία χρηµατιστηριακή συναλλαγή, 
κατά την έννοια του νόµου αυτού, είναι και κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη 
διενέργεια και την εκτέλεση των πιο πάνω συµβάσεων. ∆ηλαδή, οι παραπάνω 
διατάξεις, εφαρµόζονται, αποκλειστικά, σε συµβάσεις ακόµη και στις παρεπόµενες 
των κυρίων χρηµατιστηριακών συναλλαγών, όπως είναι η σύµβαση παραγγελίας 
χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας (ΟλΑΠ 28/2007, ΟλΑΠ 16/2008, ΑΠ 358/2008, 
ΑΠ 30/2009, ΑΠ 264/2010, ΑΠ 328/2010).   
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός 
εδράζεται στο ότι η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή στηρίζει την κρίση της, σε ζήτηµα µε ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, που δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου, στην περίπτωση κανόνα δικαίου, στοιχεία (ανεπαρκείς 
αιτιολογίες) (ΑΠ 821/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 720/2003, ΑΠ 
90/2004, ΑΠ 463/2004). ∆εν έχει, όµως, εφαρµογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι 
ελλείψεις του νοµικού συλλογισµού ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 
383/2004) και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που 
εξάγεται απ' αυτές, εφ' όσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΑΠ 
24/1992, ΑΠ 1547/1995). Η αντίφαση είναι ανάγκη να εντοπίζεται µόνο µεταξύ των 
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αιτιολογιών της απόφασης και όχι µεταξύ αυτών και άλλων, διαδικαστικών ή όχι 
εγγράφων (ΑΠ 700/1986) ή µεταξύ νοµικών συλλογισµών ή αξιολογήσεων της 
απόφασης, (ΑΠ 1357/2001) οι οποίες διατυπώνονται επάλληλα ή επικουρικά και 
στηρίζουν η κάθε µία, αυτοτελώς το διατακτικό της, οπότε δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης (ΑΠ 308/1999). Άρα, χωρεί η εφαρµογή της προαναφερθείσας 
διάταξης, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης 
κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που είναι 
αναγκαία, κατά νόµο, για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου, ο οποίος εφαρµόστηκε 
στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 26/2004, ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 463/2004, ΑΠ 
15/2006). Ακόµη δε, υφίσταται ο λόγος αναίρεσης από άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆, 
όταν η ανεπάρκεια ή η αντιφατικότητα της αιτιολογίας εντοπίζεται στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών του δικαστή της ουσίας 
(ΟλΑΠ 12/1995, ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 1/1992, ΑΠ 865/2003, ΑΠ 1420/2003, ΑΠ 
462/2004), αλλά και όταν η διατύπωση της ελάσσονος πρότασης του δικανικού 
συλλογικού είναι ενδοιαστική και δεν στοιχειοθετεί αναµφίβολο πόρισµα. Ακόµη 
πρέπει η αντίφαση να έχει τη µορφή ανεπαρκών αιτιολογιών (ΑΠ 403/1995). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, πλην 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτός υπάρχει όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και την 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, 
εφαρµογή, υπάρχει όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού ορθά η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής της ουσίας υπάγονταν σ' αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, 
ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 1393/2010, ΑΠ 159/2004). Για να είναι ορισµένος και, άρα, 
παραδεκτός, ο λόγος αυτός πρέπει: 1)να αναφέρεται στο δικόγραφο της αναίρεσης 
και µάλιστα ενάριθµα, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού νόµου που 
παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1549/1997, ΑΠ 
1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το περιεχόµενο της, 2)η νοµική κρίση της 
προσβαλλόµενης απόφασης για την έννοια της διάταξης αυτής και 3)το ερµηνευτικό 
ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε 
την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης, απαιτείται να 
αναφέρονται µε σαφήνεια, τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της 
ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του 
ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, ΑΠ 1353/2001). Και τούτο, διότι, µόνο 
κατ' αυτό τον τρόπο µπορεί να κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται 
στην απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η 
ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1036/2000, ΑΠ 1353/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΕισΝΑΚ: 17, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.100 



 

[119] 
 

 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 621 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξωχρηµατιστηριακές µεταβίβαση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. 
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 4, 8, 10 και 11 του Ν. 
3632/1928 και 20 παρ.1, 2 του Ν. 1806/1988 "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα 
χρηµατιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις", 174 και 180 του ΑΚ συνάγεται, ότι 
απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας των σχετικών συµβάσεων, ο 
καθορισµός των τιµών των µετοχών εκτός του πλαισίου λειτουργίας του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, λόγω αντιθέσεως τέτοιων συµφωνιών στους 
καθιερούµενους µε τις ως άνω διατάξεις κανόνες αναγκαστικού δικαίου.  
- Κατά δε το άρθρο 911 αριθ. 2 ΑΚ ο λήπτης ευθύνεται εξ αρχής σαν να είχε επιδοθεί 
η αγωγή, όταν η αιτία του πλουτισµού είναι παράνοµη. Παράνοµη, είναι η αιτία όταν 
αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόµου. Γνώση (συνείδηση) του παράνοµου 
χαρακτήρα της αιτίας δεν απαιτείται ως προϋπόθεση της επίτασης της ευθύνης του 
λήπτη, αρκεί αυτός να γνωρίζει τα περιστατικά που καθιστούν παράνοµη τη λήψη. 
Πράγµατι, κατά την αµέσως προηγούµενη διάταξη του άρθρου 911 αριθ. 1 ΑΚ 
απαιτείται στην περίπτωση αχρεωστήτου να γνωρίζει ο λήπτης την ανυπαρξία του 
χρέους και η ευθύνη του για τόκους δικονοµικούς δεν αρχίζει παρά αφότου έλαβε 
γνώση της µη ύπαρξης του χρέους, τέτοια όµως προϋπόθεση δεν αξιώνει η διάταξη 
του 911 αριθ. 2 ΑΚ (ΑΠ 1405/1994, 588/1990, 36/1968).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 905 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση αχρεωστήτου αποκλείεται, 
αν ο λήπτης της παροχής αποδείξει ότι αυτός που κατέβαλε γνώριζε ότι δεν υπήρχε το 
χρέος. Η δικαιολογία του αποκλεισµού µε τη διάταξη αυτή της απαιτήσεως 
αχρεωστήτου, συνίσταται στο ότι στην περίπτωσή της τεκµαίρεται ότι η περιουσιακή 
επίδοση έγινε µε βούληση ελευθεριότητας, ήτοι µε σκοπό δωρεάς ή άλλη νόµιµη 
αιτία. Εποµένως, αποκλεισµός της απαιτήσεως αχρεωστήτου µε βάση την ανωτέρω 
διάταξη, δεν υφίσταται σε περίπτωση ανυπαρξίας της βούλησης ελευθεριότητας ή σε 
περίπτωση πλουτισµού από παράνοµη αιτία (διακεκριµένη περίπτωση αχρεωστήτου 
ΑΚ 174, 180), αφού τότε δεν υπάρχει νόµιµη αιτία. Για το λόγο αυτό, ο σχετικός από 
το άρθρο 905 ΑΚ ισχυρισµός της εφεσίβλητης, σύµφωνα µε τον οποίο αποκλείεται η 
αναζήτηση της παροχής, διότι οι αντίδικοί της προέβησαν στην παροχή εν γνώσει της 
ακυρότητας και άρα του αρχεωστήτου, είναι απορριπτέος, καθόσον στην ένδικη 
περίπτωση πρόκειται για επίδοση από παράνοµη (άκυρη) αιτία, στην οποία δεν 
εφαρµόζεται η ΑΚ 905, εφόσον ελλείπει τέτοια εκούσια βούληση ελευθεριότητας, 
καθόσον, κατά τα εκτιθέµενα, οι εκκαλούντες είχαν συγκεκριµένη αιτιώδη βούληση 
µε ανταλλακτική κατεύθυνση, συνδεόµενη µε το ληφθέν τίµηµα. Μετά απ' αυτά, 
πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως κατ' ουσία αβάσιµη, κατ' αποδοχή της πιο πάνω 
ενστάσεως συµψηφισµού των εναγοµένων.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 174, 180, 905, 911,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 18,  
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 396 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Ενιαύσια παραγραφή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928 κάθε αξίωση που πηγάζει από 
χρηµατιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται µετά πάροδον έτους από τη λήξη του 
έτους κατά το οποίο είχε συναφθεί. Στις χρηµατιστηριακές αυτές συναλλαγές 
υπάγονται και οι συναφείς προς τις κύριες ή παρεπόµενες των κύριων 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών (άρθ. 16 εδ. ε' του Ν. 3632/1928 και ήδη άρθρ. 20 
παρ. 1 στοιχ. γ' του Ν. 1806/1988), όπως είναι και η σύµβαση παραγγελίας 
(χρηµατιστηριακή παραγγελία), οι εκ της οποίας αξιώσεις υπόκεινται επίσης στην 
προαναφερθείσα βραχυχρόνια (ετήσια) παραγραφή, που αρχίζει από τη λήξη του 
έτους κατά το οποίο είχε συναφθεί (ΟλΑΠ 28/2007). Ως προς τη διακοπή, όµως της 
παραγραφής των ως άνω αξιώσεων δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προαναφερθέντα Ν. 
3632/1928, ή σε άλλον νόµο, κατά συνέπειαν δε εφαρµόζονται ως προς το ζήτηµα 
αυτό, προς κάλυψη του νοµοθετικού κενού, οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ, όπως 
εφαρµόζονται και στις αξιώσεις που πηγάζουν από τους εν γένει ειδικούς νόµους (ΑΠ 
358/2008, ΟλΑΠ 15/1992 σχετικά µε τις αξιώσεις του ΚΙΝ∆). Από τις διατάξεις 
αυτές του ΑΚ εκείνη του άρθρου 261 ορίζει ότι την παραγραφή διακόπτει η έγερση 
της αγωγής και ότι η παραγραφή που διακόπηκε µε αυτόν τον τρόπο αρχίζει και πάλι 
από την τελευταία δικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, εκείνη δε του 
άρθρου 270 ότι αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν 
υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή, και ότι στις 
περιπτώσεις άρθρου 250 (όπου ορίζεται πενταετής παραγραφή των αναφερόµενων 
εκεί αξιώσεων, αρχοµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 253, από τη λήξη του έτους στο 
οποίο συµπίπτει ο λόγος έναρξης της παραγραφής) η νέα (µετά τη διακοπή) 
παραγραφή αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή. 
Περαιτέρω, η σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής αποτελεί 
σύµβαση εµπορικής παραγγελίας των άρθρων 90 επ. του ΕµπΝ και οι αξιώσεις που 
απορρέουν από αυτήν συµπίπτουν ως προς το περιεχόµενό τους µε εκείνες του 
άρθρου 250 αρ. 1 και 5 του ΑΚ. Παρέπεται ότι στην περίπτωση της διακοπής της 
παραγραφής αξιώσεως από τέτοια (χρηµατιστηριακή) συναλλαγή µε την έγερση 
αγωγής, η νέα, όµοια παραγραφή αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο έλαβε 
χώραν η διακοπή, σύµφωνα µε το άρθρο 270 παρ. 2 του ΑΚ, που εφαρµόζεται όπως 
προαναφέρθηκε στις ρηθείσες όµοιες ως προς το περιεχόµενό τους αξιώσεις του 
άρθρου 250 του ΑΚ, που έχουν άλλωστε και τον ίδιο χρόνο ενάρξεως της 
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παραγραφής κατά το επίσης προαναφερθέν άρθρο 253 του ΑΚ (µόλις λήξει το έτος 
στο οποίο συµπίπτει η έναρξη της παραγραφής), όχι δε αµέσως µετά τη διακοπή της 
παραγραφής, κατά το άρθρο 261 εδ. β' του ΑΚ το οποίο και δεν έχει (ως προς την 
έναρξη της νέας παραγραφής) εφαρµογή στην εξεταζόµενη περίπτωση. Η λύση δε 
αυτή αφενός µεν εναρµονίζεται προς τον νοµοθετικό σκοπό της πρόβλεψης του 
τέλους του έτους ως αφετηρίας για την έναρξη και την (µετά τη διακοπή) επανέναρξη 
της παραγραφής, που είναι η εξυπηρέτηση των επαγγελµατιών γενικώς των οποίων οι 
αξιώσεις εκκαθαρίζονται συνήθως στο τέλος του έτους µε το κλείσιµο των 
λογιστικών βιβλίων (πρβλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου -2007-
σελ. 231), αφετέρου δε δεν αντιστρατεύεται τον σκοπό της βραχυπρόθεσµης, ως 
ανωτέρω, παραγραφής, που είναι σύµφωνα και µε την αιτιολογική έκθεση του ν. 
3632/1928( και ΟλΑΠ 28/2007) ο επιβαλλόµενος από τη φύση των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών τερµατισµός το ταχύτερον των σχετικών δικών και η 
ρύθµιση των διαφορών που προκύπτουν από αυτές (συναλλαγές) µε εξαιρετική 
ταχύτητα, Τούτο δε, διότι ο ίδιος ο νόµος που προβλέπει ως χρόνο παραγραφής των 
σχετικών αξιώσεών το έτος, ορίζει ως αφετηρία της την λήξη του έτους κατά το οποίο 
είχε συναφθεί η χρηµατιστηριακή παραγγελία, παροµοίως προς την έναρξη της 
παραγραφής του άρθρου 250 του ΑΚ.  
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ. 1 εδ. α' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία 
είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7-8/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 250, 253, 261, 270, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 90 επ.,  
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.605 
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 373 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επενδυτικές υπηρεσίες. ∆ιαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. 
- Με το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποχρεώνονται όλες οι 
κρατικές λειτουργίες, συνεπώς και η δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών µέτρων, 
καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς των Οδηγιών στο εσωτερικό 
δίκαιο και της σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του Εθνικού δικαίου. Η 
υποχρέωση σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του εθνικού δικαίου, που 
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απορρέει από την αρχή της υπεροχής του, υφίσταται και πριν από την πάροδο της 
προθεσµίας προσαρµογής της νοµοθεσίας των κρατών - µελών στις απαιτήσεις της 
σχετικής Οδηγίας (∆ΕΚ C. 74, 129/1995). Περαιτέρω προφανές είναι ότι τόσο ο 
εθνικός νοµοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής δεν έχουν την εξουσία να µεταβάλουν 
ή να παρερµηνεύσουν τις διατάξεις κοινοτικής Οδηγίας, µε παραβίαση στην 
περίπτωση αυτή του κοινοτικού δικαίου, το οποίο, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, κατισχύει πάσης άλλης αντίθετης διατάξεως του εσωτερικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 23/1998). Έτσι, τα κράτη µέλη οφείλουν, προκειµένου να διασφαλίζουν την 
πλήρη εφαρµογή των Οδηγιών, από νοµική άποψη, αλλά και στην πράξη, να 
προβλέπουν την ύπαρξη σαφούς νοµικού πλαισίου στον συγκεκριµένο τοµέα µε την 
θέσπιση νοµικών διατάξεων ικανών να δηµιουργήσουν µια αρκούντως ακριβή, σαφή 
και διαφανή κατάσταση, ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να γνωρίζουν το 
δικαίωµα τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των Εθνικών δικαστηρίων (∆ΕΚ C-
220/1994). Η υποχρέωση των κρατών µελών, που απορρέει από κοινοτική Οδηγία, να 
επιτύχουν το δι' αυτής επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, καθώς και το καθήκον, που έχουν 
δυνάµει του άρθρου 5 τους Ευρωπαϊκής Συνθήκης, να λαµβάνουν κάθε γενικό ή 
ειδικό µέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, 
επιβάλλονται σε όλες τις αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαστηρίων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Συνεπώς, το εθνικό δικαστήριο, 
εφαρµόζοντας το εθνικό δίκαιο, είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε για 
µεταγενέστερες" της Οδηγίας διατάξεις, οφείλει να ερµηνεύσει το εθνικό δίκαιο υπό 
το φώς του κειµένου και του σκοπού της Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το δι' αυτής 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, συµµορφούµενο έτσι προς το άρθρο 189 και ήδη 249 εδ. 3 
της Συνθήκης (∆ΕΚ 91/92). Εποµένως, το Εθνικό δικαστήριο υποχρεούνται να µη 
εφαρµόζει οποιοδήποτε µέτρο εθνικού δικαίου, που εµποδίζει την πλήρη 
αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων (∆ΕΚ C 201/2002). Με βάση τις 
κατευθυντήριες και δεσµευτικές αυτές αρχές θα ερµηνευθεί και θα εφαρµοσθεί το 
εθνικό δίκαιο, που νοµοθετήθηκε σε συµµόρφωση προς τις 93/92/ΕΟΚ και 97/9/ΕΚ 
Οδηγίες. Ειδικότερα, κατά το προοίµιο της τελευταίας Οδηγίας "όλα τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ή περισσότερα συστήµατα αποζηµίωσης 
των επενδυτών, στα οποία θα συµµετέχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων 7 
ότι αυτό το σύστηµα πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια ή τίτλους που κρατεί µια 
επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις επενδυτικές πράξεις ενός επενδυτή και τα 
οποία, σε περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
προς τους πελάτες επενδυτές, δεν καθίσταται δυνατόν να επιστραφούν στον επενδυτή 
7 ότι αυτό δεν θίγει τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται σε κάθε 
κράτος µέλος για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης 
µιας επιχείρησης επενδύσεων" (8η σκέψη) "η προστασία των επενδυτών και η 
διατήρηση της εµπιστοσύνης τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχουν µεγάλη 
σηµασία για την ολοκλήρωση και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
στον εν λόγω τοµέα και ότι, προς το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικό να διαθέτει κάθε 
κράτος µέλος ένα σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών που να εγγυάται ένα 
ελάχιστο εναρµονισµένο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον στους µικρούς επενδυτές, 
στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση επενδύσεων αδυνατεί να εκπληρώσει 
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τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές 7. Οι µικροί επενδυτές θα µπορούν 
συνεπώς να έχουν την ίδια εµπιστοσύνη όταν λαµβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες 
µέσω των υποκαταστηµάτων των επιχειρήσεων επενδύσεων της Κοινότητας ή σε 
διασυνοριακή βάση, όπως όταν απευθύνονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων της χώρας 
τους, γνωρίζοντας ότι καλύπτονται από ένα εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο 
προστασίας σε περίπτωση αδυναµίας µιας επιχείρησης επενδύσεων να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές" (4η και 5η σκέψεις). Τον σκοπό 
αυτό εξυπηρετεί το αναιρεσίβλητο ΝΠΙ∆, το οποίο συστήθηκε µε το Ν∆ 3078/1954 
µε την επωνυµία "Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών" και µετονοµάσθηκε µε το Ν. 2533/1997, µε χρόνο ενάρξεως της ισχύος 
του, κατά το άρθρο 122 αυτού από 11.11.1997 (ΦΕΚ 228/τ.α711.11.1997) σε 
"Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών". Με τον αυτό 
σκοπό υπάρξεως και λειτουργίας το αναιρεσίβλητο ΝΠΙ∆ διέπεται ήδη από τις 
διατάξεις των άρθρων 61-78 του Ν. 2533/1997, µε τις οποίες ενσωµατώθηκε στο 
Ελληνικό δίκαιο η 97/9/ΕΚ Οδηγία. Κατά τις αµέσως παρακάτω σηµειούµενες 
διατάξεις της τελευταίας αυτής Οδηγίας (α) "επενδυτής είναι το πρόσωπο που 
καταθέτει χρήµατα ή τίτλους σε µία επιχείρηση επενδύσεων, στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών (άρθρο 1 παρ. 4, (β) "Πρέπει να εξασφαλίζεται η 
κάλυψη των απαιτήσεων λόγω αδυναµίας της επιχείρησης να αποδώσει στους 
επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για 
λογαριασµό τους σε σχέση µε επενδυτικές εργασίες" (άρθρο 2 σηµ. 4), (γ) "το ύψος 
της απαίτησης ενός επενδυτή υπολογίζεται (πλην άλλων) µε βάση το ύψος του 
κεφαλαίου" (άρθρο 254) και (δ) "όταν ο επενδυτής δεν είναι απόλυτος δικαιούχος 
των ποσών η αποζηµίωση καταβάλλεται στον απόλυτο δικαιούχο (άρθρο 8 παρ. 3). 
Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει ότι θεωρείται ως καλυπτόµενη επενδυτική 
υπηρεσία όχι µόνο κάθε πράξη λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών αλλά 
και η πράξη καταθέσεως κεφαλαίων σε σχέση µε τέτοιες επενδυτικές εργασίες, 
ανεξάρτητα αν είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τον χρόνο της ανακλήσεως. Αντίθετα, 
µεταξύ των καλυπτοµένων επενδυτικών υπηρεσιών, για τις οποίες ενέχεται το 
αναιρεσίβλητο και περιοριστικώς αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 
2533/1997, είναι (α) η επενδυτική υπηρεσία της διαχειρίσεως επενδυτικού κεφαλαίου 
που έχει ως αντικείµενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόµενους στο 
άρθρο 2 παρ. 1α (Ι) του Ν. 2396/1996 τίτλους, ενώ εξαιρούνται τα µέσα πληρωµής 
και (β) η κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών επί 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων δεν αποτελεί 
καλυπτόµενη επενδυτική υπηρεσία η κατάθεση κεφαλαίου που δεν γίνεται στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών και η κατάθεση προς διαχείριση 
κεφαλαίων, έστω και αν αυτά προορίζονται για µελλοντικές συµβάσεις 
χρηµατιστηριακών παραγγελιών. Από την αντιπαράθεση των διατάξεων αυτών του 
κοινοτικού και του εθνικού δικαίου προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 
του ν. 2533/1997 παρέχει χαµηλότερο επίπεδο προστασίας από εκείνο της Οδηγίας 
97/9/ΕΚ και κατά συνέπεια η ερµηνεία των εν λόγω διατάξεων του εθνικού δικαίου 
πρέπει να γίνει υπό το φως της τελευταίας αυτής Οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αρχή της αποτελεσµατικότητας του Κοινοτικού δικαίου, η 97/9/ΕΚ Οδηγία του 
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οποίου ρητώς καταλαµβάνει και προστατεύει και την κατάθεση κεφαλαίων προς 
επένδυση, σε αντιδιαστολή µε την 93/22/ΕΟΚ Οδηγία, η οποία αναφέρεται µόνο σε 
τίτλους. Εποµένως, κατ' ορθή ερµηνεία των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, η 
διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου πελατών δεν απαιτείται να έχει ως µόνο 
περιεχόµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείµενο 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τίτλους, αλλά και η διαχείριση επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου πελάτη που περιλαµβάνει χρήµατα, που δόθηκαν σε σχέση µε 
επενδυτική υπηρεσία ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκαν κατά τον χρόνο 
ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας του Χρηµατιστηριακής εταιρείας, οπότε και 
δηµιουργείται η υποχρέωση αποζηµιώσεως του αναιρεσιβλήτου. Αντίθετα κατά την 
κρατήσασα στο ∆ικαστήριο τούτο άποψη δεν εµπίπτει στις καλυπτόµενες επενδυτικές 
υπηρεσίες η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου εντολέως που περιλαµβάνει µόνο 
χρήµατα, την διαχείριση των οποίων αναλαµβάνει η Ε.Π.Ε.Υ, χωρίς όµως η 
διαχείριση αυτή να διαλαµβάνει την διενέργεια, για λογαριασµό του, συναλλαγής επί 
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στον ίδιο τοµέα. 
Στις σηµειούµενες στην αρχή της παρούσας αναιρετικώς ανέλεγκτες ουσιαστικές 
παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως µε πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
διαλαµβάνεται ότι τα χρηµατικά ποσά, που αναφέρονται στις αιτιολογίες της, 
κατατέθηκαν εν τοις πράγµασι και επανακατατέθηκαν, µε το συνυπολογισµό της 
µέχρι τότε σταθερής αποδόσεως τους, από τον αναιρεσείοντα στην εταιρεία 
"ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ" προκειµένου να γίνει διαχείριση αυτών, στα πλαίσια της 
µεταξύ των διαδίκων συµφωνίας, για επενδύσεις µε εγγυηµένες αποδόσεις αυτών, 
χωρίς να συνδεθούν, παρά την αντίθετου περιεχοµένου καταρτισθείσα µεταξύ των 
διαδίκων σύµβαση και τους συνοµολογηθέντες δι΄ αυτής ειδικότερους όρους, µε 
εντολή του αναιρεσείοντος προς την χρηµατιστηριακή εταιρεία για υπηρεσίες 
συναλλαγών αναφορικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ούτε και χρησιµοποιήθηκαν 
προς τον σκοπό αυτό, διαλαµβάνοντας παράλληλα, ότι η µόνη πώληση για 
λογαριασµό του αναιρεσείοντος µετοχών της FOLIE-FOLLIE, αξίας 4.773,02 ευρώ, 
αντί του ποσού των 4.010,28 ευρώ δεν προέρχονταν από τα επίµαχα χρηµατικά 
κεφάλαια. Τα πραγµατικά αυτά περιστατικά, αξιολογούµενα σε συνδυασµό και προς 
τις λοιπές αιτιολογίες της προσβαλλόµενης αποφάσεως δικαιολογούσαν την κατ' 
ορθή εφαρµογή των αµέσως παραπάνω σηµειουµένων διατάξεων απόρριψη ως κατ' 
ουσίαν αβάσιµης της απευθυνόµενης κατά του αναιρεσιβλήτου αγωγής του 
αναιρεσείοντος, µε άµεση δικονοµική συνέπεια οι προβαλλόµενες µε το πρώτο 
σκέλος του υπό την αυτή αρίθµηση (1ου) λόγου αναιρετικές αιτιάσεις από το άρθρο 
559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆, µε την έννοια της ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως των 
εν λόγω διατάξεων, να ελέγχονται ως αβάσιµοι, η από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆ 
κατά πλειοψηφία.  
Κατά τη γνώµη όµως των Αρεοπαγιτών Βασιλείου Φούκα και ∆ηµητρίου Τίγγα, το 
Εφετείο, µε την ως άνω κρίση του παραβίασε τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των 
άρθρων 1§12 του Ν. 2533/1997, 2§1γ' του Ν. 2396/1996, 4α§8 του Ν. 1896/1988, 
που προστέθηκε µε το άρθρο 12§1 του Ν. 2651/1998, 1§4, 2§2, 8§1, 3 και 9§§1, 2 
της 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3-3-
1997, που εξασφαλίζει την αρχή της αποτελεσµατικότητας του κοινοτικού δικαίου 
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και υπερισχύει των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου στον βαθµό που αυτές 
αντιτίθενται και παρέχουν ήσσονα προστασία στους επενδυτές από την παρεχόµενη 
από την Οδηγία αυτή. ∆ιότι, εφόσον το Εφετείο, σύµφωνα µε τις παραδοχές του 
αποδεικτικού πορίσµατος του, η µεταξύ του αναιρεσείοντος και της 
αντισυµβληθείσης µε αυτόν ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΣΤΡΑΙΑ 
Ε.Π.Ε.Υ.", "σύµβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου", κατά την 
ρητώς εκπεφρασµένη βούληση των συµβαλλοµένων είχε ως περιεχόµενο την εκ 
µέρους της Ε.Π.Ε.Υ. διενέργεια των αναφεροµένων παραπάνω υπό στοιχεία α' έως 
στ' συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων για λογαριασµό του εντολέα, το 
περιστατικό αυτό αρκεί για την υπαγωγή του κεφαλαίου στις καλυπτόµενες από το 
αναιρεσίβλητο επενδυτικές υπηρεσίες και δεν ασκεί έννοµη επιρροή το αν 
εκτελέσθηκαν χρηµατιστηριακές συναλλαγές ή αν υπήρχε χαρτοφυλάκιο τίτλων του 
αναιρεσείοντος για τη δηµιουργία υποχρεώσεως του αναιρεσιβλήτου προς 
αποζηµίωση του αναιρεσείοντος, λόγω υπαγωγής της εκ της συµβάσεως υπόχρεου 
Ε.Π.Ε.Υ. υπό καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως κατά το άρθρο 4α του Ν. 1806/1988. 
Εξάλλου, ο καθορισµός, µε τα προσαρτήµατα της έγγραφης συµφωνίας του 
αναιρεσείοντος µε την Ε.Π.Ε.Υ., περιορισµένης διάρκειας διαχειρίσεως του 
κεφαλαίου, ανανεούµενης, καθώς και η συµφωνία παροχής σταθερής αποδόσεως του 
κεφαλαίου και µη διαβίβασης εντολών, δεν κατήργησε τη σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου µε το καταβληθέν κεφάλαιο, ρυθµισθείσα 
µάλιστα από τις διατάξεις που προαναφέρονται και αυτές της Κοινοτικής Οδηγίας, η 
οποία απέβλεψε στη µείζονα προστασία των επενδυτών, και δεν ασκεί έννοµη 
επιρροή στη νοµική θέση του αναιρεσιβλήτου ως καθ' υποκατάσταση υπόχρεου προς 
αποζηµίωση του αναιρεσείοντος, λόγω µη εκπληρώσεως των προς αυτόν 
υποχρεώσεων της αντισυµβληθείσης µε αυτόν Ε.Π.Ε.Υ. και υπαγωγής της σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (ΑΠ 533, 534, 631 και 926/2011). Εποµένως θα 
έπρεπε να γίνει δεκτός ως βάσιµος και κατ' ουσίαν ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως. Η αρνητική αξιολόγηση και απόρριψη της διατυπούµενης, µε το 
πρώτο σκέλος του πρώτου κατά σειρά λόγου αναιρετικής αιτιάσεως από το άρθρο 
559 αρ.1 ΚΠολ∆ µε πλειοψηφία µίας ψήφου καθιστά υποχρεωτική κατ' επιταγή της 
διατάξεως του άρθρου 563 παρ. 2 β εδ. 3 περ. α' ΚΠολ∆, την παραποµπή του λόγου 
αυτού αναιρέσεως στη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.  
  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 393, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 562, 
ΣυνθΕΚ: 234, 
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 4α, 
Νόµοι: 2396/1996, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 67, 68, 
Νόµοι: 2651/1998, άρθ. 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.397, σχολιασµός Σµαράγδα Ρηγάκου * 
∆ΕΕ 2012.786 
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Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακή παραγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 655 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Αδικοπραξία. Ευθύνη 
χρηµατιστή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Η σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύµβαση 
εµπορικής παραγγελίας κατά τα άρθρα 90 επ. του ΕµπΝ, επί της οποίας έχουν ευθεία 
εφαρµογή οι διατάξεις για την εντολή του ΑΚ, της οποίας αποτελεί ειδικότερη µορφή 
(ΟλΑΠ 824/1977).  
Έτσι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΑΚ από το συνδυασµό 
των οποίων προκύπτει, ότι ο εντολοδόχος οφείλει να διεξαγάγει την ανατεθείσα σ" 
αυτόν υπόθεση, να πράξει, δηλαδή, για λογαριασµό του εντολέα του καθετί που 
υποσχέθηκε και επιβάλλει η φύση της υποθέσεως, ευθύνεται δε έναντι του εντολέα 
του για κάθε πταίσµα. Σε περίπτωση µη εκπληρώσεως της συµβάσεως ή πληµµελούς 
εκπληρώσεως ή παραβάσεως των νοµίµων υποχρεώσεων του ο εντολοδόχος έχει 
υποχρέωση να ανορθώσει κάθε ζηµία, θετική και αποθετική, την οποία υπέστη ο 
εντολέας και η οποία έχει ως γενεσιουργό αιτία πταίσµα του (ακόµη και ελαφρά 
αµέλεια), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 ΑΚ. Απαιτείται, 
δηλαδή, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του πταίσµατος του εντολοδόχου και 
της ζηµίας που επήλθε στον εντολέα. Εξάλλου, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 
719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε 
για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Εποµένως, αν ο 
χρηµατιστής στα πλαίσια νόµιµης χρηµατιστηριακής παραγγελίας ή ευρύτερου 
περιεχοµένου συµβάσεως διαχειρίσεως επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έλαβε χρήµατα 
από τον εντολέα του προκειµένου να συνάψει νόµιµη κύρια χρηµατιστηριακή 
σύµβαση ή προκειµένου να τα διαχειριστεί συνάπτοντας και τέτοιες συµβάσεις 
αντίστοιχα, έχει συµβατική υποχρέωση, µε βάση την ως άνω διάταξη, να αποδώσει 
στον εντολέα του τα χρηµατιστηριακά πράγµατα που απέκτησε για λογαριασµό 
αυτού, εφ' όσον εκτέλεσε τη µεµονωµένη παραγγελία ή αλλιώς, να του επιστρέψει τα 
χρήµατα που έλαβε για την εκτέλεση αυτών των συµβάσεων. Εφ' όσον δε συντρέχουν 
και οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, δηλαδή παράνοµη και υπαίτια ιδιοποίηση των 
δοθέντων προς εκτέλεση της εντολής χρηµάτων ή των αποκτηθέντων για λογαριασµό 
του εντολέως πραγµάτων υφίσταται και υποχρέωση του χρηµατιστή, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 914 ΑΚ σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 375 ΠΚ, να 
αποδώσει τα ληφθέντα ή την αξία των αποκτηθέντων πραγµάτων ως αποζηµίωση. 
Ειδικότερα, από τα άρθρα 288, 297, 298, 330, 334, 335 επ., 481, 914, 922, 926 ΑΚ 
συνάγεται ότι όποιος µε πράξη ή παράλειψη προξενήσει, κατ' αιτιώδη συνάφεια, 
ζηµία σε άλλον παράνοµα και υπαίτια, δηλαδή από πρόθεση ή από αµέλεια, ήτοι µη 
καταβολή της επιµέλειας που απαιτείται στις συναλλαγές, έχει υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει. Η παράλειψη θετικής πράξης είναι παράνοµη, όταν η θετική πράξη 
επιβάλλεται από το νόµο ή από τη σύµβαση ή από την καλή πίστη. Ζηµιογόνος δε 
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υπαίτια πράξη ή παράλειψη, µε την οποία παραβιάζεται σύµβαση, µπορεί να στηρίξει, 
για τον παθόντα αντισυµβαλλόµενο, απαίτηση αποζηµιώσεως, όχι µόνον εκ 
συµβάσεως αλλά και εξ αδικοπραξίας, εάν και χωρίς τη συµβατική σχέση θα ήταν 
παράνοµη, όπως συµβαίνει όταν προσβάλλει το απόλυτο δικαίωµα της κυριότητος. 
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Αδικοπραξία, κατά την έννοια της 
παραπάνω διατάξεως, αποτελεί και η παράνοµη ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγµατος 
που περιήλθε οπωσδήποτε στην κατοχή του δράστη, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 
1 ΠΚ. Κατά τη διάταξη αυτή, η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της 
υπεξαιρέσεως συνίσταται στην παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος που είναι κάθε 
ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει την θέληση αυτού να 
εξουσιάζει και διαθέτει το πράγµα σα να είναι κύριος, η δε υποκειµενική (υπόσταση), 
στην ύπαρξη του δόλου που ενέχει τη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο (ολικά ή εν 
µέρει), ανήκει δηλαδή κατά κυριότητα σε άλλον, καθώς και τη θέληση να ιδιοποιηθεί 
το πράγµα παράνοµα, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ξένο θεωρείται το 
πράγµα όταν είναι υπό ξένη κυριότητα, όπως αυτή διαπλάθεται στο αστικό δίκαιο και 
δεν περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου µε κάποια µεταβιβαστική της κυριότητος 
πράξη. Εποµένως, ο εντολοδόχος διαπράττει υπεξαίρεση, όταν αρνείται να αποδώσει 
στον εντολέα καθετί που έλαβε, κατ' άρθρο 719 ΑΚ, καθώς και ό,τι προκαταβλήθηκε 
σ' αυτόν, κατ' άρθρο 721 ΑΚ, από τον εντολέα για την εκτέλεση της εντολής και δε 
διατέθηκε προς τούτο, δεδοµένου ότι δεν καθίσταται κύριος των δοθέντων σ" αυτόν 
από τον εντολέα για την εκτέλεση της εντολής (ΑΠ 2170/2003, 981/2003). Η κατά τα 
ως άνω συρροή αξιώσεων κατά του οφειλέτη από σύµβαση δεν αλλάζει αν η 
προµνηµονευόµενη συµπεριφορά προέρχεται όχι από εκείνον αλλά από τον 
προστηθέντα από εκείνον στην υπηρεσία της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων από τη 
σύµβαση εκείνου και λαµβάνει χώρα κατά την εν λόγω υπηρεσία τούτου. Αν 
συντρέχει, λοιπόν, κατά τα ανωτέρω, συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη οφειλέτη 
από υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του προστηθέντος για την εκπλήρωση της 
οφειλόµενης από τη σύµβαση παροχής, τότε και ο προστηθείς έχει ευθύνη προς 
αποζηµίωση του παθόντος δανειστή, µάλιστα δε τέτοια σε ολόκληρο µε τον οφειλέτη, 
αλλά η εν λόγω ευθύνη είναι µόνον αδικοπρακτική, αφού σύµβαση δεν συνδέει 
εκείνον µε αυτόν.  
Περαιτέρω, από τα άρθρα 914 και 932 ΑΚ, συνάγεται ότι για τη γέννηση ευθύνης 
προς αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση από αδικοπραξία πρέπει να υπάρχει: α) 
συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, β) επέλευση ζηµίας και γ) αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της παρανόµου και υπαίτιου συµπεριφοράς του ενός και της ζηµίας του 
άλλου. ∆ηλαδή από τα ίδια άρθρα, συνδυαζόµενα µετά άρθρα 298, 299 και 933 ΑΚ, 
συνάγεται ότι η αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής Βλάβης έχει 
γενεσιουργό αιτία αδικοπραξία υπό την κατά το άρθρο 914 ΑΚ έννοια της υπαίτιας 
ζηµιογόνου πράξης. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι 
ως ενάγων ο δικαιούχος προς αποκατάσταση της ζηµίας του, οφείλει να επικαλεσθεί 
και να αποδείξει τη ζηµία, το νοµικό λόγο που γεννά την ευθύνη και την αιτιώδη 
συνάφεια ζηµίας και ζηµιογόνου γεγονότος. Η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση 
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της υπάρχουσας περιουσίας του ζηµιωθέντος και το κέρδος που αυτός απώλεσε λόγω, 
της υπαίτιας πράξης.  
Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 2341/1940 "περί 
συµπληρώσεως των περί Χρηµατιστηρίου Αξιών διατάξεων" (όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 2324/1995, που άρχισε να 
ισχύει από την 17.7.1995), προκύπτει ότι κάθε χρηµατιστής δικαιούται να έχει έναν 
αντικρυστή, που χαρακτηρίζεται από το νόµο ως υπάλληλος του, και τον βοηθό στη 
διεξαγωγή των χρηµατιστηριακών του συναλλαγών, ο δε χρηµατιστής ευθύνεται για 
τις πράξεις και παραλείψεις του αντικρυστή.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη εφαρµοστέο ή παρέλειψε την 
εφαρµογή του εφαρµοστέου ή εφάρµοσε τέτοιο κανόνα εσφαλµένα, προσδίδοντας σ' 
αυτόν έννοια διαφορετική από εκείνη που πράγµατι έχει. (ΟλΑΠ 7/2006). Η νοµική 
δε αοριστία της αγωγής που ελέγχεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή η συνδεόµενη µε τη 
νοµική εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται αναιρετικά, ως παραβίαση από τον αριθ. 1 του άρθ. 
559 του ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της κρίσης του για τη νοµική 
επάρκεια και πληρότητα της αγωγής και τη νοµική βασιµότητα της σε αναφορά µε 
συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα 
που ορίζει ο κανόνας αυτός για τη θεµελίωση του αγωγικού δικαιώµατος ή αντιθέτως 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία ή διάφορα από αυτά  (ΟλΑΠ 18/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 297, 298, 330, 334, 335 επ., 481, 713, 714, 719, 721, 914, 922, 926, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 90, 
ΠΚ: 375, 
Νόµοι: 2341/1940, άρθ. 13,  
Νόµοι: 2324/1995, άρθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.664 
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