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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το 
πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business Judgment Rule) 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 65 
 
Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης: Σκέψεις για την αναλογική εφαρµογή του 
κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης στις άλλες εταιρικές µορφές 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2012, σελίδα 703 
 
∆ιαθεσόπουλος ΜΙχαήλ: Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού & κλαδική ρύθµιση: 
Προς ένα µοντέλο συµπληρωµατικής εφαρµογής 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 115 
 
Καράκωστας Ιωάννης: Έκταση ευθύνης ασφαλιστικού συµβούλου και 
συντρέχον πταίσµα επενδυτή  
∆ηµοσίευση: Εφαρµογές Αστικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 2 
 
Καράσης Μαριάνος: Ζητήµατα εξωεταιρικής συµφωνίας ανώνυµης εταιρείας. 
Επίδραση στις αποφάσεις του δ.σ. της εταιρείας – Εξωεταιρική συµφωνία ως 
παρεπόµενη κύριας συµβάσεως: Αθέτηση αυτής και έννοµες συνέπειες. 
(Γνωµοδότηση) 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2011, σελίδα 142 
 
Κατρούγκαλος Γιώργος : Κριτική αποτίµηση των ρυθµίσεων του Ν. 4092/2012 
για το Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 312 
 
Κοροτζής Ιωάννης : Η σύµβαση ρυµούλκησης στο υγρό στοιχείο και οι 
προεκτάσεις της 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 294 
 
Μουτσιούλη Αλεξία-Παγώνα: Το βασικό ρυθµιστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010) για τα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 206 
 
Χατζηπαναγιώτης Μιχαήλ: Η σχέση µεταξύ καταχρηστικών ΓΟΣ και αθέµιτου 
ανταγωνισµού (Σκέψεις µε αφορµή την απόφαση του ∆ικΕΕ στην υπόθεση C-
453/2010 ) 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 150 
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Ψαρουδάκης Γιώργος: Η εφαρµογή των ρυθµίσεων του Ν. 4072/2012 στις 
υφιστάµενες προσωπικές εταιρίες (ζητήµατα διαχρονικού δικαίου) 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 68 
 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 816 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αθέµιτος ανταγωνισµός. Πρόκληση σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό. Αξίωση για 
παράλειψη πράξεως. Ασφαλιστικά µέτρα. Σύµβαση αποκλειστικής διανοµής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού», 
απαγορεύεται κατά τις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη 
που γίνεται προς το σκοπό ανταγωνισµού, η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη. Κατά 
τη διάταξη δε του άρθρου 13 εδ. 1 και 4 του αυτού ως άνω νόµου, όποιος κατά τις 
συναλλαγές κάνει χρήση ονόµατος κάποιου, εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαίτερου 
διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχείρησης ή κάποιου 
εντύπου, κατά τρόπο δυνάµενο να προκαλέσει σύγχυση µε το όνοµα, την εµπορική 
επωνυµία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα το οποίο άλλος νόµιµα µεταχειρίζεται, 
µπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσης. Ως ιδιαίτερο 
διακριτικό γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηµατισµός και η ιδιαίτερη 
διακόσµηση εµπορευµάτων, της συσκευής ή του περικαλύµµατος αυτών, εφόσον 
είναι γνωστά στους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των 
όµοιων εµπορευµάτων άλλου προσώπου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι: α) 
για την εφαρµογή του άρθρου 1 απαιτείται η πράξη αφενός να έγινε προς το σκοπό 
ανταγωνισµού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίαν 
χρησιµεύουν οι ιδέες του κοινωνικού ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη 
σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση και 2) ότι για την ύπαρξη αθέµιτου 
ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου διασχηµατισµού απαιτείται 1. επικράτηση του 
διασχηµατισµού στις συναλλαγές και 2. δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση. Ο 
διασχηµατισµός, κατά την έννοια της άνω διάταξης (άρθ. 13 εδ. 4) περιλαµβάνει τα 
εξωτερικά στοιχεία διαµορφώσεως, κυρίως το χρώµα, ή συνδυασµούς χρωµάτων, τη 
συσκευασία ή περικαλύµµατα του εµπορεύµατος και κάθε διακριτικό το οποίο έχει 
επικρατήσει στις συναλλαγές ως γνώρισµα του εµπορεύµατος, είναι δε ικανό να 
διακρίνει τούτο από άλλα όµοια ή οµοειδή εµπορεύµατα άλλης προελεύσεως. 
∆εδοµένου ότι ο διασχηµατισµός επιτελεί διακριτική λειτουργία του εµπορεύµατος, 
δεν µπορεί να ταυτίζεται µε αυτό τούτο το εµπόρευµα. Έτσι διαµορφωτικά στοιχεία 
του εµπορεύµατος που δεν επελέγησαν αυθαίρετα αλλά είναι τεχνικώς απαραίτητα 
για την κατασκευή ή την εκπλήρωση του σκοπού χρήσεως ή χρησιµότητας του 
εµπορεύµατος δεν προστατεύονται ως διασχηµατισµός, έστω και αν οι σχετικοί 
συναλλακτικοί κύκλοι συνδυάζουν προς την διαµόρφωση αυτή του εµπορεύµατος την 
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προέλευση του από ορισµένη επιχείρηση. Αντιθέτως, αν τα στοιχεία της εξωτερικής 
διαµορφώσεως επελέγησαν αυθαίρετα, έστω και αν στη συγκεκριµένη περίπτωση τα 
στοιχεία αυτά επιβοηθούν συγχρόνως το σκοπό χρήσεως ή χρησιµότητας του 
εµπορεύµατος, τότε παρέχεται η κατ΄ άρθ. 13 εδ. 4 προστασία. Εξάλλου, η αισθητική 
διαµόρφωση του εµπορεύµατος, δηλαδή η επιλογή των εξωτερικών γνωρισµάτων 
αισθητικής φύσεως, η οποία γίνεται αυθαιρέτως χωρίς να εξυπηρετείται 
συγκεκριµένος σκοπός, εφόσον επιτελεί διακριτική λειτουργία, απολαύει, κατά 
κανόνα προστασίας ως διασχηµατισµός. Περαιτέρω, κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει 
όταν, λόγω της οµοιότητας ή του παρεµφερούς των εξωτερικών διαµορφωτικών 
στοιχείων δύο εµπορευµάτων, πιθανολογείται ότι είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί 
παραπλάνηση του κοινού ως προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών από 
µια ορισµένη επιχείρηση, ως προς την ταυτότητα των φορέων της επιχείρησης ή της 
επιχείρησης ως οικονοµικής οντότητας, ή ως προς την ύπαρξη οικονοµικής 
συνεργασίας ή οργανωτικής σχέσης µεταξύ δύο επιχειρήσεων. Τέλος, ο κίνδυνος 
σύγχυσης δεν αποκλείεται όταν η χρησιµοποίηση γίνεται µε µικρές παραλλαγές, ενώ 
δεν απαιτείται η επέλευση του, αλλά αρκεί δυνατότητα να επέλθει, ούτε χρειάζεται να 
συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των καταναλωτών, αλλά αρκεί 
να υπάρχει η δυνατότητα για ένα όχι εντελώς ασήµαντο τµήµα απ΄ αυτούς, δηλαδή 
αρκεί η παραπλάνηση να έχει έκταση εµπορικά αξιόλογη ή αισθητή (ΑΠ 1803/2007).  
- Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 146/1914, όποιος έχει αξίωση για παράλειψη 
πράξεως που αντίκειται στους ορισµούς του νόµου αυτού, βασική προϋπόθεση για τη 
θεµελίωση της οποίας είναι ο επικείµενος κίνδυνος προσβολής, υπό διττή έννοια, 
τόσο του κινδύνου επαναλήψεως στο µέλλον της γενόµενης ήδη προσβολής, όσο και 
η απειλή κινδύνου πρώτης προσβολής (ΕφΑθ 34/2003, ΕφΑθ 618/2002 ∆ΕΕ 2002, 
394 µπορεί να ζητήσει και την λήψη ασφαλιστικών µέτρων (ΜΠρΑθ 41/2001 ΕΕµπ∆ 
2001.341, ΜΠρΑθ 41435/1999 Ελ∆νη 42.249, ΜΠρΘεσ 13563/1998 ∆ΕΕ 1998.848).  
- Η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής είναι µία διαρκής ιδιόρρυθµη αµφοτεροβαρής 
ενοχική σύµβαση (σύµβαση πλαίσιο), ορισµένου ή αόριστου χρόνου, µε την οποία, 
µε την πιο συνηθισµένη εµφάνιση της στις συναλλαγές, ο µεν παραγωγός ή 
µεγαλέµπορος (προµηθευτής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να πωλεί (κατ΄ 
αποκλειστικότητα) στον αντισυµβαλλόµενο του διανοµέα, τα προϊόντα του και να του 
παρέχει συνεχή υποστήριξη, εφοδιάζοντας τον σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο δε 
διανοµέας να προµηθεύεται (αγοράζει) αποκλειστικά από τον προµηθευτή τα σχετικά 
προϊόντα, για τα οποία οφείλει να του καταβάλει το συµφωνηµένο τίµηµα, και να τα 
µεταπωλεί στο δικό του όνοµα, για δικό του λογαριασµό και µε δικό του κίνδυνο, 
οργανώνοντας όµως την επιχείρηση του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενταγµένη 
στο δίκτυο διανοµής του παραγωγού-εµπόρου και να τηρεί τους δικούς του 
εµπορικούς όρους, όπως διαφήµιση, σήµατα και τρόπο εξυπηρέτησης πελατών. Στις 
βασικές υποχρεώσεις του αποκλειστικού διανοµέα, ανήκει, επίσης, η διατήρηση 
επαρκούς αποθέµατος εµπορευµάτων, καθώς και ανάλογου προσωπικού για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δικτύου διανοµής και την προώθηση των 
πωλήσεων, που αποτελεί τον απώτερο σκοπό της συνεργασίας των συµβαλλοµένων, 
και την αντιπαροχή του διανοµέα, για το παραχωρούµενο δικαίωµα αποκλειστικής 
διανοµής των προϊόντων της συµφωνίας. Η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής δεν 
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ρυθµίζεται από το νόµο, κατά την κρατούσα δε στη νοµολογία άποψη, εφαρµόζονται 
αναλογικά επί αυτής, ως ιδιόρρυθµης σύµβασης µε εµπορικό χαρακτήρα, όσα 
ισχύουν στη σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας, µε την οποία, προσοµοιάζει, 
εφαρµόζονται δηλαδή, οι διατάξεις του ΕµπΝ που διέπουν την παραγγελία (άρθρα 
90-94) και συµπληρωµατικά οι διατάξεις περί εντολής του ΑΚ (ΑΠ 849/2002 Ελ∆νη 
43.1613, ΑΠ 1087/2000 Ελ∆νη 42.1350, ΑΠ 812/1991 Ελ∆νη 32.1410, ΕφΑθ 
874/2002 ΕΕµπ∆ Ν∆, 54, ΕφΘεσ 1628/2004 ΕΕµπ∆ ΝΕ.512, ΕφΑθ 4503/2003 
Ελ∆νη 45.194, ΕφΑθ 8316/1999 ΕπισκΕµπ∆ 2000.1025, ΕφΑθ 3091/1999 Ελ∆νη 
41.146), διακρίνεται όµως από τη σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας η οποία 
ρυθµίζεται από το Π∆ 219/1991 και µε την οποία ο παραγωγός ή χονδρέµπορος 
αναθέτει στον εµπορικό αντιπρόσωπο έναντι αµοιβής (προµήθειας) την, για ορισµένη 
συνήθως περιοχή, µέριµνα των υποθέσεων του, η οποία κατευθύνεται είτε στη 
διαπραγµάτευση είτε στη σύναψη συµβάσεων πωλήσεως ή αγοράς εµπορευµάτων 
στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. Έτσι ο εµπορικός 
αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική λειτουργία διαµεσολαβήσεως σε αντίθεση µε τον 
αποκλειστικό διανοµέα, ο οποίος κατά τα παραπάνω συναλλάσσεται µε τους τρίτους 
στο όνοµα και για λογαριασµό του, αναλαµβάνοντας πλήρως τον επιχειρηµατικό 
κίνδυνο (ΑΠ 1187/2000 Ελ∆νη 42, 1350, ΕφΑθ 986/2005 ∆ΕΕ 2005.701, ΕφΑθ 
269/2003 ∆ΕΕ 2003.552).  
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 90 - 94, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 13, 20,  
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 682  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Στοιχεία απαραίτητα για το ορισµένο της αγωγής. 
Για την επιδίκαση τόκων απαιτείται όχληση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 «περί επιταγής, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972 και 914 επ., 297 και 298 ΑΚ., 
προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει επιταγή σε διαταγή εν γνώσει ότι δεν έχει 
διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα είτε κατά το χρόνο της έκδοσης είτε 
κατά το χρόνο της πληρωµής, ζηµιώνει τον κοµιστή από τη µη πληρωµή της επιταγής 
κατά την εµφάνισή της, παρά το νόµο, ήτοι την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 79 παρ. 
1 Ν. 5960/1933, που χαρακτηρίζει την έκδοση ακάλυπτης επιταγής ως ποινικό 
αδίκηµα. Εποµένως, υποχρεούται να αποζηµιώσει τον κοµιστή, αξίωση η οποία 
συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή και απόκειται στο δικαιούχο της να ασκήσει 
αυτήν που θα προκρίνει.  
- Στοιχεία απαραίτητα για το ορισµένο της αγωγής είναι: 1. η έκδοση έγκυρης 
επιταγής, 2. η µη ύπαρξη διαθέσιµων κεφαλαίων του εκδότη στην πληρώτρια τράπεζα 
είτε κατά το χρόνο της πληρωµής είτε κατά το χρόνο της έκδοσης είτε η ύπαρξη 
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διαθεσίµων κεφαλαίων που δεν µπορούσαν όµως να διατεθούν για την πληρωµή της 
επιταγής, λόγω ανάκλησης της εντολής προς πληρωµή εκ µέρους του εκδότη, 3. η 
υπαιτιότητα του εκδότη, ήτοι ότι αυτός προβαίνει στην εν λόγω έκδοση εκ 
προθέσεως, που σηµαίνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι θα υπάρξει η 
έλλειψη των διαθεσίµων κεφαλαίων, 4. η µη πληρωµή εντός της νόµιµης προθεσµίας 
των οχτώ ηµερών του άρθρου 29 N. 5960/1933, µε αφετηρία έναρξής της την 
επόµενη ηµέρα της έκδοσής της, 5. η από τη µη πληρωµή επιταγής πρόκληση ζηµία 
του δικαιούχου κοµιστή και 6. η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της ζηµίας και 
της παράνοµης ως άνω συµπεριφοράς του εκδότη (ΑΠ 263/2008, ΑΠ 11/2007 ∆ΕΕ 
2007.700, ΑΠ 281/2003 ∆ΕΕ 2003.806, ΑΠ 587/2002 ∆ΕΕ 2003.186, ΑΠ 690/1996 
ΕΕµπ∆ ΜΘ΄.99, Εφ∆ωδ 66/2006, Μάρκου, το δίκαιο της επιταγής, γ΄ έκδ., σελ. 417 
επ.).  
- Είναι ορισµένη, διότι περιέχει όλα τα κατά νόµο στοιχεία, όπως αυτά αναπτύχθηκαν 
στη µείζονα σκέψη που προηγήθηκε και νόµιµη, ερειδόµενη στις διατάξεις των 
άρθρων 297, 298, 330, 346, 914 ΑΚ, 79 Ν. 5960/1933, 176, 907 908 παρ. 1 δ΄ και 
1047 παρ. 1 ΚΠολ∆. Αναφορικά όµως µε το αίτηµα επιδίκασης τόκων από την 
εποµένη της ηµέρας εµφάνισης, αυτό είναι νόµιµο µόνον για το χρόνο µετά την 
άσκηση της αγωγής, διότι πρόκειται περί αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε χρήµα, 
κατά την ΑΚ 346 και άρα τόκος οφείλεται όχι από το χρόνο τέλεσης της 
αδικοπραξίας αλλά της εξώδικης ή δικαστικής όχλησης (ΑΠ 310/1993 Ελ∆νη 
35.1528, ΑΠ 286/1986 Ελ∆νη 1986.1111, ΕφΛαρ 269/2004 ∆ικογραφία 2005.27, 
ΕφΠειρ 162/2004 ΠειρΝοµ 64.323).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 346, 914 επ.,  
ΚΠολ∆: 176, 907, 908, 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 353 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως από αδικοπραξία. 
Αυθεντική ερµηνεία νόµων. Τόκοι. Προσωπική κράτηση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, και όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση της παραγρ. 5 
αυτού µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006, προκύπτει ότι σε περίπτωση 
εκδόσεως επιταγής χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια του εκδότη 
της επί του πληρωτού, στοιχειοθετείται αστικό και ποινικό αδίκηµα (ΕφΑθ 2374/00 
∆ΕΕ 2000.1008). Εποµένως ο εκδότης υποχρεούται σε αποζηµίωση του κοµιστή, 
αφού η διάταξη έχει θεσπιστεί για να προστατεύσει όχι µόνον το δηµόσιο συµφέρον 
αλλά και το συµφέρον του δικαιούχου της επιταγής, το οποίο συνίσταται στη µη 
διάψευση της εµπιστοσύνης του στην επιταγή, ως όργανο πληρωµής κατά τον χρόνο 
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της εµφανίσεως της προς πληρωµή (ΟλΑΠ 18/2004, ∆ΕΕ 2004.927, ΑΠ218/03 
ΧρΙδ∆ 2003.559, ΑΠ 587/02, ∆ΕΕ 2003.186). Η αξίωση προς αποζηµίωση (ισόποση 
µε την αξία της επιταγής) από το άρθρο 914 ΑΚ συρρέει παράλληλα µε την αξίωση 
από το νόµο περί επιταγών (άρθρο 40 του Ν. 5960/33), διότι επί συρροής αξιώσεων 
από συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει 
οποιαδήποτε από αυτές προτιµά, µε τον περιορισµό ότι η ικανοποίηση της µιας 
επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση και της άλλης (ΕφΘεσ 308/98, ∆ΕΕ 1998.304 ΕφΑθ 
6989/94, ΕΕµπ∆ 95.252). Στο άρθρο 79 του Ν. 5960/1933, οε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 914, 297, 298 ΑΚ, µπορεί να στηριχθεί αγωγή αποζηµιώσεως αναφορικά µε 
κάθε περαιτέρω ζηµία του κοµιστή που µπορεί να αποδειχθεί, εφόσον υφίστανται τα 
απαραίτητα στοιχεία της ενλόγω αγωγής αποζηµιώσεως εξ αδικοπραξίας, ήτοι: α) η 
έκδοση εγκύρου επιταγής, β) η µη ύπαρξη διαθεσίµων κεφαλαίων του εκδότη για την 
πληρωµή της επιταγής, στην πληρώτρια τράπεζα, κατά τον χρόνο εκδόσεως ή της 
πληρωµής της επιταγής, γ) η υπαιτιότητα του εκδότη, ήτοι ότι αυτός εξέδωσε την 
επιταγή, καίτοι γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιµα κεφάλαια για την πληρωµή της, ενόψει 
του ότι η επιταγή ενσωµατώνει χρηµατική αξία και αποτελεί µέσο πληρωµής προς 
διευκόλυνση κυρίως των εµπορικών συναλλαγών, δ) η µη πληρωµή της επιταγής, 
εφόσον αυτή εµφανίστηκε εντός της νόµιµης προθεσµίας των οκτώ (8) ηµερών, από 
την ηµεροµηνία εκδόσεως της προς πληρωµή στην πωλήτρια τράπεζα, ε) η από τη µη 
πληρωµή της επιταγής πρόκληση ζηµίας στον κοµιστή της, χωρίς να επηρεάζεται το 
αξιόποινο από λόγους που αφορούν στην υποκείµενη αξία, στ') η ύπαρξη ζηµίας του 
δικαιούχου, που προκαλείται υπαίτια µε την έκδοση της επιταγής και ζ') ο αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της ζηµίας του και της παράνοµης και ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
του εκδότη (ΟλΑΠ 46/1980, ΠοινΧρον 1980.406, ΑΠ 1183/2003, ΑΠ 838/02, ΝοΒ 
2003.43, ΑΠ 382/1994, ΠοινΧρον 1994.518, ΑΠ 52/2002, ΠοινΧρον 2002.603, ΑΠ 
587/02, Ελ∆νη 44.450). Για τη θεµελίωση της αγωγής από αδικοπραξία, κατά τα ως 
άνω, πρέπει ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης - εναγόµενος εξέδωσε την 
επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ότι κατά την έκδοση της γνώριζε ότι δεν είχε τα 
διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο έκδοσης και 
εµπρόθεσµης εµφάνισης προς πληρωµή της, χωρίς να επηρεάζεται το αξιόποινο της 
πράξης του αυτής από λόγους αναγόµενους στην αιτία εκδόσεως και µεταβιβάσεως 
της ακάλυπτης επιταγής (ΑΠ 740.01, Ελ∆νη 43.733).  
- ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνον ο τελευταίος νόµιµος κοµιστής της 
επιταγής κατά τον χρόνο της εµφανίσεως της και βεβαιώσεως της µη πληρωµής που 
είναι και ο χρόνος τελέσεως του αδικήµατος, όπως γινόταν δεκτό νοµολογιακά µέχρι 
πρότινος, αλλά πλέον µε τις υπ' αριθµ. 23, 24, 25, 29/2007 αποφάσεις της Ολοµελείας 
του ΑΠ (βλ. δηµοσιευµένες στην «Ελληνική δικαιοσύνη του 2007») έγινε δεκτό ότι 
δικαιούχος της αποζηµιώσεως από επιταγή ή από αδικοπραξία εξαιτίας εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής είναι, πλην του τελευταίου κοµιστή, και κάθε υπογραφέας που 
πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος που έγινε κοµιστής αυτής, αφού 
υφίσταται τελικά τη ζηµία από µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτή είναι 
απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη, ο οποίος εξέδωσε την ακάλυπτη 
επιταγή και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτήν. Στην περίπτωση που 
ασκείται αγωγή από αδικοπραξία εξαιτίας εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, ο ενάγων 
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µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση όχι µόνο για το ποσό της επιταγής, αλλά και για κάθε 
άλλη ζηµία που υπέστη από την σε βάρος του αδικοπραξία του εκδότη της επιταγής, 
καθώς και χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης.  
- Κατά το άρθρο 77 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος 1975/1986/2001, η αυθεντική 
ερµηνεία των νόµων ανήκει στη νοµοθετική λειτουργία. Το δικαίωµα που παρέχεται 
µε την ως άνω συνταγµατική διάταξη τη νοµοθετική εξουσία για έκδοση 
ερµηνευτικών νόµων, υφίσταται µόνον στην περίπτωση κατά την οποία ο 
ερµηνευµένος νόµος είναι ασαφής λόγω της ασάφειας του, προέκυψαν ή µπορούσαν 
να προκύψουν διαφωνίες στη νοµική επιστήµη ή στα δικαστήρια για την αληθινή 
έννοια του. Την ύπαρξη της προϋποθέσεως αυτής, δηλαδή της ανάγκης ερµηνείας, 
οπότε η ισχύς του ερµηνευτικού νόµου ανατρέχει στο χρονικό σηµείο έναρξης ισχύος 
του ερµηνευόµενου νόµου, δικαιούνται να ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 22/97, 
ΟλΑΠ 10/90, ΓΝ∆ Νόµος).  
- Με βάση το άρθρο 45 του Ν. 5960/1933, ο κοµιστής δύναται να απαιτήσει από τον 
εναγόµενο το ποσό της επιταγής που δεν πληρώθηκε και τους τόκους από την 
επόµενη της ηµέρας εµφανίσεως της επιταγής, όταν ο ζηµιωθείς ασκεί την αγωγή µε 
βάση τη σχέση από την επιταγή. Σύµφωνα µε τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 
79 παρ. 1 του ως άνω νόµου περί επιταγής, δεν αποτελεί στοιχείο της υποκειµενικής 
υπόστασης του εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, που προβλέπεται από 
το άρθρο αυτό, η «εν γνώσει» του δράστη έκδοση της, όπως συνέβαινε πριν από την 
τροποποίηση του ως άνω άρθρου, σύµφωνα µε την αρχική διατύπωση του οποίου 
απαιτούνταν ως στοιχείο της υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος αυτού και η 
γνώση του εκδότη για την έλλειψη των αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων. Όπως δε 
συνάγεται από το άρθρο 27 παρ. 2 ΠΚ, όπου ο νόµος δεν απαιτεί να έχει τελεσθεί η 
πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού, αρκεί και ο ενδεχόµενος δόλος (ΑΠ 
966/2006). Η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού περιλαµβάνει µία 
πράξη, δηλαδή την έκδοση της επιταγής και µία παράλειψη, δηλαδή την έλλειψη 
διαθεσίµων κεφαλαίων στην πληρώτρια τράπεζα. Το δεύτερο στοιχείο σκοπείται σε 
δύο χρόνους, που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη κατά τρόπο υπαλλακτικό. Η 
µη διατήρηση κατά τον χρόνο της πληρωµής διαθεσίµων κεφαλαίων αποτελεί την 
τέλεση του εγκλήµατος (ΟλΑΠ 462/192, Ελ∆νη 33.939). Από τις διατάξεις των 
άρθρων 1,12, 28, 29, 40, 52,56, 60 του Ν. 5960/1933, 240, 241 §1 ΑΚ προκύπτει ότι 
η επιταγή είναι πάντα πληρωτέα εν όψει, ακόµα και όταν είναι µεταχρονολογηµένη 
(ΑΠ 218/62, ΝοΒ 80), κάθε δε αντίθετη µνεία θεωρείται µη γεγραµµένη, η δε 
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να εµφανιστεί προς πληρωµή είναι οκτώ (8) 
ηµέρες (ΑΠ 1918/83, ΕΕµπ∆ ΛΣΤ '674). Γι' αυτό ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής είναι 
υποχρεωµένος, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις, σε αποζηµίωση του κοµιστή 
και αν ακόµα η επιταγή είναι µεταχρονολογηµένη. Απαραίτητο στοιχείο της 
εγκυρότητας της επιταγής είναι η σηµείωση στο σώµα αυτής της χρονολογίας 
εκδόσεως της. Η επιταγή, που εµφανίζεται προς πληρωµή πριν από την ηµέρα 
χρονολογίας εκδόσεως της, που αναγράφεται σ' αυτήν, είναι πληρωτέα κατά την 
ηµέρα της εµφανίσεως, ενώ κατά το άρθρο 29 εδ. δ' του ίδιου νόµου, «αφετηρία των 
ανωτέρω σηµειουµένων προθεσµιών είναι η επί της επιταγής, ως χρονολογία 
εκδόσεως, αναγραφόµενη ηµέρα». Κατά την αληθή έννοια των ως άνω διατάξεων, η 
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επιταγή που φέρει µεταχρονολογηµένη ηµεροµηνία εκδόσεως µπορεί να εµφανιστεί 
για πληρωµή οποτεδήποτε, µέσα στο χρονικό διάστηµα που αρχίζει από την εποµένη 
της ηµέρας κατά την οποία πράγµατι εκδόθηκε (άρθρο 56 του Ν. 5960/1933) και 
λήγει την τελευταία ηµέρα του οκταηµέρου, που αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας 
που σηµειώνεται επ' αυτής, ως χρονολογία εκδόσεως της (ΟλΑΠ 123/81, ΝοΒ 
29.539). Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων και των άρθρων 914, 297, 298 και 
300 ΑΚ συνάγεται ότι ο εκδότης επιταγής που δεν πληρώθηκε, διότι κατά τον χρόνο 
της εκδόσεως της ή της πληρωµής της ο ίδιος δεν διατηρούσε αντίστοιχα διαθέσιµα 
κεφάλαια προς πληρωµή, ζηµιώνει µε τον τρόπο αυτόν παράνοµα και υπαίτια τον 
κοµιστή, ο οποίος την εµφάνισε εµπρόθεσµα για πληρωµή και αυτό βεβαιώθηκε 
αρµοδίως, στο σώµα της επιταγής.  
- Ταυτόχρονα, σε περίπτωση άσκησης της αγωγής, ο δικαιούχος (κοµιστής της 
επιταγής), κατά την τακτική διαδικασία, ως εκ του λόγου ότι έχει έννοµο συµφέρον, 
µπορεί να σωρεύσει και το αίτηµα προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγοµένου - 
εκδότη της επιταγής, θεµελιωµένο στο άρθρο 1047 ΚΠολ∆, δηλαδή στο γεγονός του 
αδικήµατος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής κατά του εναγοµένου εκδότη της. Το 
αίτηµα για προσωπική κράτηση του εναγοµένου επιβάλλεται µόνο σε περίπτωση που 
ασκείται η αγωγή για ακάλυπτη επιταγή µε τη βάση της αδικοπραξίας, που είναι 
συµβατή προς το αίτηµα της προσωποκράτησης του υπαιτίου ως µέσον αναγκαστικής 
εκτέλεσης, µε βάση το νόµο (ΑΠ 133/01 Ελ∆νη 42.699, ΑΠ 414/96, Ελ∆νη 
1997.135, ΕφΘεσ 308/98 ΕΕΕ 1998.304, ΕφΑθ 589/04, Ελ∆νη 2004.860, ΕφΠειρ 
946/98, ∆ΕΕ 3.99). Η αποδοχή της προσωπικής κράτησης, όπως σε κάθε 
αδικοπραξία, είναι δυνητική και απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, 
εάν και πόση διάρκεια θα έχει, ύστερα από εκτίµηση διαφόρων κριτηρίων, µεταξύ 
των οποίων ιδιαίτερη θέση έχουν το ύψος της απαιτήσεως, η βαρύτητα του 
ζηµιογόνου γεγονότος και οι συνέπειες του, η βαρύτητα του πταίσµατος του 
εναγοµένου, τυχόν ανυπαιτιότητα του ενάγοντος, η καλή πίστη του υπόχρεου, η 
φερεγγυότητα του, η απόκρυψη περιουσιακών του στοιχείων, η κοινωνική και 
οικονοµική κατάσταση των µερών, η διάθεση του εναγοµένου να καταβάλει την 
οφειλή του και οι λοιπές συνθήκες και συντρέχουσες περιστάσεις (ΑΠ 152/2000, 
Ελ∆νη 41.712, ΑΠ 343/95, ΕΕΝ 64.280, ΑΠ 1070/93, Ελ∆νη 35.1579, ΑΠ 25/2000 
Ελ∆νη 41.712, ΑΠ 289/97, Ελ∆νη 39.326, ΕφΑθ 6286/00, Ελ∆νη 42.202, ΕφΑθ 
4185/02, Ελ∆νη 44.214, ΕφΘεσ 797/2004, ∆ΕΕ 2004, ΕφΑθ 5661/03, Ελ∆νη 
2004.536).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 340, 346, 914,  
ΠΚ: 1047, 1049, 
ΠΚ: 17, 29, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 40, 45, 56, 79,  
Νόµοι: 3472/2006, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2010, σελίδα 1545, σχολιασµός ∆.Π.Χ. *  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 485 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Η αξίωση προς αποζηµίωση από το άρθρο 914 και 
επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 40 - 47 του Ν. 
5960/1933 και απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει. 
Παραγραφή. Η παραγραφή της αξίωσης όταν αποτελεί ισχυρισµό που ανάγεται σε 
επιγενόµενη από την έκδοση της διαταγής πληρωµής απόσβεση της απαίτησης, 
µπορεί να προταθεί µόνο µέσω της κατά το άρθρο 933 ΚΠολ∆ ανακοπής κατά της 
εκτελέσεως. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει 
άλλο παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι 
µεταξύ των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος 
χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου 
γεγονότος και της ζηµίας. Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό 
ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην 
πληρώτρια τράπεζα, κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από 
την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµόσιου, 
αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 
297, 298 και 914 του 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 το άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε 
την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 40 - 47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται 
στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΑΠ 45/2009). Εξάλλου, κάθε µία 
από τις ανωτέρω συρρέουσες αξιώσεις, δηλαδή η αξίωση από το άρθρο 914 ΑΚ και η 
αξίωση από το νόµο περί επιταγών (άρθρο 40), έχει διαφορετική ιστορική και νοµική 
αιτία και διαφορετικό αντικείµενο, µε αποτέλεσµα η κάθε αξίωση να υπόκειται σε 
αυτοτελή παραγραφή και, ειδικότερα, η αξίωση από αδικοπραξία στην πενταετή 
παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ και η αξίωση από το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 
στην εξάµηνη παραγραφή του άρθρου 52 του ίδιου νόµου (ΟλΑΠ 21/2003 Ελ∆νη 
44.946, ΑΠ 772/2002 Ελ∆νη 42.1687).  
- Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, η εφεσίβλητη - αιτούσα, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι 
έχει παραγραφεί η αξίωση της, µε βάση το άρθρο 52 του Ν. 5960/1933, κατά το 
χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, είχε αγώγιµη αξίωση κατά της εκκαλούσας 
στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ, η οποία δεν έχει υποπέσει σε 
παραγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 937 ΑΚ. Συνεπώς, αυτή κατά το χρόνο άσκησης 
της αίτησης είχε την ιδιότητα της πιστώτριας και συνακόλουθα είχε έννοµο συµφέρον 
να ζητήσει την κήρυξη σε πτώχευση του εκκαλούντα - καθού η αίτηση. Άλλωστε, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι στην προκειµένη περίπτωση η παραγραφή της αξίωσης της 
εφεσίβλητης αποτελεί ισχυρισµό που ανάγεται σε επιγενόµενη από την έκδοση της 
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διαταγής πληρωµής απόσβεση της απαίτησης, ο οποίος όµως µόνο µέσω της κατά το 
άρθρο 933 ΚΠολ∆ ανακοπής κατά της εκτελέσεως µπορεί να προταθεί (ΑΠ 
667/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 937, 
ΚΠολ∆: 933, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40 - 47, 79,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012, σελίδα 88  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 428 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Επιταγές ευκολίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933, η οποία είναι ταυτόσηµη µε 
εκείνη του άρθρου 17 του Ν. 5325/1932 (για τις συναλλαγµατικές), τα εναγόµενα εξ 
επιταγής πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις, οι οποίες 
στηρίζονται στις προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη ή τους προηγούµενους 
κοµιστές, µόνον αν ο κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει 
προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 280/1997 Ελ∆νη 1998.108, ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 
36.348). ∆ηλαδή, για την δυνατότητα προβολής κατά του τρίτου κοµιστή ενστάσεων, 
οι οποίες στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις του εκδότου και των προηγούµενων 
οπισθογράφων, απαιτείται αφενός µεν γνώση του κοµιστή της επιταγής του λόγου της 
ένστασης κατά το χρόνο της κτήσης της, αφετέρου δε σκοπός βλάβης του οφειλέτη 
κατά τον ίδιο χρόνο (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 42.1145, ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 1994 397, ΕφΑθ 
806/1999 Ελ∆νη 2000 491). Η γνώση του τρίτου και η ενέργεια του προς βλάβη του 
οφειλέτη αποτελούν στοιχεία της προβαλλόµενης ένστασης και πρέπει να 
αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής. Μόνη η γνώση της ύπαρξης των 
ενστάσεων δεν αρκεί, αλλά απαιτείται ο κοµιστής να ενεργεί προς το σκοπό να 
πληρωθεί η επιταγή (ΑΠ 248/2001 ∆ΕΕ 2001.888, ΑΠ 155/1999 ΕΕµπ∆ 1999.538, 
ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 1995.348, ΑΠ 274/1994 ΝοΒ 1995.58, ΑΠ 1664/1991 Ελ∆νη 
1993.336). Από την ως άνω διάταξη σε συνδυασµό προς αυτή του άρθρου 1 του ίδιου 
νόµου, συνάγεται το αναιτιώδες της ενοχής από επιταγή, πλην ο καλούµενος σε 
πληρωµή οφειλέτης δύναται, υπό τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, να προβάλει 
ενστάσεις από την υποκείµενη σχέση, δηλαδή την αιτία. Τέτοια ένσταση είναι και ο 
ισχυρισµός ότι η επιταγή είναι ευκολίας. Το περιεχόµενο της ένστασης αυτής είναι 
ότι ουδεµία έννοµη σχέση υπήρξε µεταξύ του εκδότη και του λήπτη της επιταγής που 
να δικαιολογεί την έκδοση αυτής, ενώ, κατά την πρόθεση αµφοτέρων, η έκδοση 
αυτής της επιταγής δεν πρόκειται να δηµιουργήσει πράγµατι νοµικό δεσµό µεταξύ 
των προσώπων αυτών, ο δε σκοπός στον οποίο αυτοί απέβλεψαν ήταν απόκτηση 
πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων (ΑΠ 1672/1988 Ελ∆νη 31.1415, ΑΠ 579/1979 
ΕΕµπ∆ 1980.103, ΕφΑθ 5757/2003 Ελ∆νη 45. 862, ΕφΑθ 5916/2002 Ελ∆νη 44.833, 
ΕφΑθ 1324/2000 Ελ∆νη 41.1392). Υπό την έννοια αυτή υπάρχει έκδοση επιταγής 
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ευκολίας, ήτοι χωρίς την ύπαρξη ορισµένης έννοµης σχέσης ή οικονοµικού 
αντισταθµίσµατος, όταν εκδίδεται απλώς και µόνο για την εξυπηρέτηση κάποιου (του 
λήπτη της επιταγής ή και του πρώτου κοµιστή αυτής κατά περίπτωση), ώστε έτσι να 
φανεί αυτός ως φερέγγυος για να δανειστεί το ποσό της επιταγής από τρίτον (ΕφΑθ 
2623/2006 ΝΟΜΟΣ, ∆ΕΕ 2006.1045, ΕφΑθ 5916/2002, ΕφΑθ 1324/2000 ό.π.). Η 
κακή πίστη του κοµιστή πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο οπισθογράφησης της 
επιταγής και ουδεµία ασκεί επίδραση η µεταγενέστερη γνώση (ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 
1994 397, ΕφΑθ 5289/2007, ΕφΙωαν 170/2002 ∆ΕΕ 2003.810, ΕφΑθ 446/1999 
Ελ∆νη 40.1137). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 17, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2010, σελίδα 1136, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1375 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τραπεζική επιταγή. Ανανέωση παλιάς ενοχής. Αν η παλαιά ενοχή είναι άκυρη και η 
ανανέωση η είναι άκυρη. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 2 Ν. 5960/1933 "περί 
επιταγής" ο κοµιστής, ενασκώντας την αγωγή εκ του τίτλου, δεν έχει υποχρέωση να 
επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη έγκυρης αιτίας. Ο εναγόµενος όµως µπορεί 
να προτείνει εναντίον του κοµιστή κατ' ένσταση και σε περίπτωση αµφισβήτησης να 
αποδεικνύει την ελαττωµατικότητα της αιτίας ή και της βασικής σχέσης. Αυτά 
ισχύουν και στην περίπτωση της προβολής από τον οφειλέτη της επιταγής της 
ένστασης, ότι αυτή καλύπτει εν όλω, ή εν µέρει τοκογλυφικούς τόκους. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση έκδοσης της επιταγής µε σκοπό την ανανέωση της απαίτησης του 
δανειστή από τη βασική σχέση, η απόσβεση της απαίτησης του δανειστή από τη 
βασική σχέση επέρχεται αυτοµάτως µε την παράδοση της επιταγής κατά τη συµφωνία 
των µερών για την αιτία της. Η δε µεταγενέστερη, κατά τις διατάξεις του συµβατικού 
δικαίου, αναδροµή στη βασική σχέση είναι αδύνατη Στην συνηθισµένη στις 
συναλλαγές περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή του κοµιστή επιταγής γίνεται µε 
την έκδοση και παράδοση σε αυτόν µιας άλλης επιταγής η σχέση µεταξύ της παλαιάς 
και της νέας εξ επιταγής ενοχής καθορίζεται από την βούληση των συµβαλλόµενων 
στη συµφωνία για την παράδοση της νέας επιταγής, από την οποία κρίνεται, αν η νέα 
επιταγή δίδεται προς ανανέωση ή αντί καταβολής. Η έκδοση δε νέας τραπεζικής 
επιταγής προς κάλυψη αξιώσεων από προγενέστερες επιταγές συνιστά ανανέωση της 
παλιάς ενοχής µε νέα ενοχή, µε σκοπό την κατάργηση και απόσβεση της 
προηγούµενης ενοχής (ΑΠ 68/2001).  
- Κατ' άρθρο 436 ΑΚ, η ενοχή αποσβήνεται, αν µε σύµβαση αντικατασταθεί, µε το 
σκοπό κατάργησης, µε νέα ενοχή, η οποία περιλαµβάνει, είτε τα ίδια πρόσωπα, είτε 
άλλο οφειλέτη, είτε άλλο δανειστή. Κατά δε το άρθρο 437 παρ. 1 ΑΚ, αν η παλαιά 
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ενοχή είναι άκυρη και η ανανέωση η είναι άκυρη, εκτός αν προκύπτει απ' αυτήν, ότι 
περιέχει επικύρωση της άκυρης ενοχής. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, από 
τη θέση σε ισχύ της νέας ενοχής αυτοµάτως επέρχεται απόσβεση της παλιάς ενοχής 
και δεν µπορεί να προβληθούν ενστάσεις από την παλιά ενοχική σχέση. 
- Ο κατ' άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται µόνο σε σχέση µε 
ουσιώδεις ισχυρισµούς και κεφάλαια παροχής έννοµης προστασίας και όχι µε την 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Ενώ ελλείψεις που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του πορίσµατος που. έχει εξαχθεί από αυτές δεν συνιστά ανεπαρκή 
αιτιολογία, όταν το πόρισµα διατυπώνεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 
24/1992, ΟλΑΠ 861/1984, ΑΠ 562/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 436, 437,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 258 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2618 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Κλοπή. ∆ικαστική µεσεγγύηση. 
- Αλυσιτελώς και άνευ εννόµου συµφέροντος στρέφεται η αιτούσα κατά της λήπτριας 
των επιταγών µε το ατελέσφορο, λόγω της χωρήσασας, ήδη, περαιτέρω µεταβίβασής 
τους, ασφαλιστικό µέτρο της δικαστικής µεσεγγύησης ενώ η προσήκουσα άµυνα της 
αιτούσας εκδότριας των επιταγών είναι η συνήθης στις περιπτώσεις ενάσκησης της εκ 
του αξιογράφου αξιώσεως, δηλαδή η άσκηση ανακοπής κατά των διαταγών 
πληρωµής που εξέδωσαν σε βάρος της αιτούσας οι κοµίστριες τράπεζες και η 
παράλληλη άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως αυτών µέχρι τελεσιδικίας της 
επί της ανακοπής αποφάσεως. Όσον αφορά τις υπόλοιπες δέκα τρεις (13) των καθ΄ 
ων, ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες, η κρινόµενη αίτηση προς λήψη του ασφαλιστικού 
µέτρου της δικαστικής µεσεγγυήσεως των εις χείρας τους ευρισκοµένων επιταγών 
πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιµη, διότι και αν ακόµη ήθελε γίνει δεκτός ο 
ισχυρισµός της αιτούσας ότι τα σώµατα των είκοσι πέντε (25) επιταγών εκλάπησαν 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο της πρώτης των καθ΄ ων, πλαστογραφήθηκαν ως προς το 
περιεχόµενό τους και στη συνέχεια µεταβιβάστηκαν δια οπισθογραφήσεως, λόγω 
ενεχύρου, στις καθ΄ ων τράπεζες, αυτές, κατά τον κρίσιµο χρόνο της γενοµένης προς 
αυτές µεταβίβασης των επιταγών ήταν αδύνατο να γνωρίζουν ότι αυτές ήσαν 
κλεµµένες και πλαστογραφηµένες, αφού η ίδια η 19 αιτούσα, κατά τους 
διαλαµβανόµενους στην αίτηση ισχυρισµούς της, διαπίστωσε αυτό µόλις στις 15 
Φεβρουαρίου 2010, ενώ η προς τις καθ΄ ων τράπεζες µεταβίβαση τους λόγω ενεχύρου 
είχε γίνει το 2009 και πάντως νωρίτερα από την ηµεροµηνία αυτή, αφού οι επιταγές 
ήσαν όλες µεταχρονολογηµένες.  



 

[15] 
 

- Για το ορισµένο και το νόµω βάσιµο του ισχυρισµού του ενεχοµένου από επιταγή 
ότι ο κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει της κλοπής και της 
πλαστογραφίας και µε τον σκοπό να τον βλάψει, θα έπρεπε να διαλαµβάνεται στην 
αίτηση σε ποιο συγκεκριµένο κατάστηµα εκάστης των καθ΄ ων τραπεζών έγινε η 
ενεχυρίαση, µε ποιον, ονοµαστικά, υπάλληλο ή υπαλλήλους συνηλλάγη η λήπτρια, 
πρώτη των καθ΄ ων, ότι ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι αυτοί γνώριζαν - και τίνι τρόπω 
- την κλοπή και τη γενόµενη πλαστογραφία των οπισθογραφουµένων προς την 
τράπεζα επιταγών, ότι έχοντες την προδιαληφθείσα γνώση ενήργησαν προς βλάβη της 
εκδότριας των επιταγών αιτούσας (η οποία, πρόθεση βλάβης, προφανώς τεκµαίρεται 
από την προηγηθείσα γνώση περί της παρανόµου κτήσεως της επιταγής από την 
µεταβιβάζουσα λήπτρια) και ότι, λόγω της θέσεως του ή των υπαλλήλων στη τράπεζα 
και των ανατεθειµένων σε αυτούς από την εργοδότριά τους τράπεζα συγκεκριµένων 
καθηκόντων η γνώση (και η εξ αυτής τεκµαιρόµενη πρόθεση βλάβης) µπορεί να 
καταλογισθεί στη τραπεζική ανώνυµη εταιρία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 682 επ., 683, 692, 725 - 727, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2161 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Στοιχεία επιταγής. ∆ίγραµµη επιταγή. Η 
διγράµµιση δεν εµποδίζει την κυκλοφορία της επιταγής µε οπισθογράφηση. 
Ενεχυρική οπισθογράφηση επιταγής. Ευθύνη νοµικού προσώπου. Προσωποκράτηση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι µεταξύ των 
προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το 
οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ΄  αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή 
χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο 
της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που 
θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και επ. 
του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι 
παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς 
αποζηµίωση από το άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή 
από τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν 
που προκρίνει. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της επιταγής 
κατά το χρόνο της εµφανίσεως της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας 
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που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός 
υφίσταται τελικά τη ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτού είναι 
απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη 
συνάφεια µε αυτήν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία ο 
κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλο λόγω ενεχύρου, οπότε δικαίωµα να 
εµφανίσει την επιταγή προς πληρωµή έχει ο τελευταίος (ενεχυρούχος δανειστής), 
ασκώντας ίδιο δικαίωµα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ, Βλ. ΟλΑΠ 29/2007). 
- Κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ, αν το νοµικό πρόσωπο 
ευθύνεται από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, 
εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
έχουν ανατεθεί και δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµιώσεως, τότε ευθύνονται και αυτά 
σε ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο. ∆ηλαδή, το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη 
µετά του νοµικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη όµως αυτής του νοµικού 
προσώπου. Ειδικότερα, επί εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής και 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής δεν έχει µεν προσωπική υποχρέωση για χρέη της 
εταιρίας, είναι όµως δυνατή η ευθύνη αυτού προσωπικά από αδικοπραξία κατά το 
άρθρο 914 ΑΚ, αφού η αρχή της µη ευθύνης του κάµπτεται και δεν ισχύει, όταν 
υπάρχει πταίσµα αυτού από αδικοπραξία βάσει των γενικών αρχών (ΑΚ 914), οπότε 
υφίσταται ευθύνη του. Έτσι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο, 
υπόχρεος σε αποκατάσταση της σχετικής ζηµίας του κοµιστή της είναι, πλέον του 
νοµικού προσώπου, και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού που υπέγραψε την επιταγή εν 
γνώσει της µη υπάρξεως αντικρίσµατος κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της 
πληρωµής (Βλ. ΑΠ 1083/2008).  
- Στοιχεία απαραίτητα για το ορισµένο της αγωγής αποζηµιώσεως ερειδοµένης στα 
άρθρα 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 «περί επιταγής, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
του Ν∆ 1325/1972 και 914 επ., 297 και 298 ΑΚ, είναι: (α) η έκδοση έγκυρης 
επιταγής, (β) η µη ύπαρξη διαθέσιµων κεφαλαίων του εκδότη στην πληρώτρια 
τράπεζα είτε κατά το χρόνο της πληρωµής είτε κατά το χρόνο της έκδοσης είτε η 
ύπαρξη διαθεσίµων κεφαλαίων που δεν µπορούσαν όµως να διατεθούν για την 
πληρωµή της επιταγής, λόγω ανάκλησης της εντολής προς πληρωµή εκ µέρους του 
εκδότη, (γ) η υπαιτιότητα του εκδότη, ήτοι ότι αυτός προβαίνει στην εν λόγω,έκδοση 
εκ προθέσεως, που σηµαίνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι θα υπάρξει η 
έλλειψη των διαθεσίµων κεφαλαίων, (δ) η µη πληρωµή εντός της νόµιµης 
προθεσµίας, (ε) η από τη µη πληρωµή επιταγής πρόκληση ζηµίας του δικαιούχου 
κοµιστή και (στ) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της ζηµίας και της 
παράνοµης ως άνω συµπεριφοράς του εκδότη (ΑΠ 263/2008, ΑΠ 11/2007 ∆ΕΕ 
2007.700, ΑΠ 281/2003 ∆ΕΕ 2003.806, ΑΠ 587/2002 ∆ΕΕ 2003,186, ΑΠ 690/1996 
ΕΕµπ∆ Μθ΄ ,99, Εφ∆ωδ 66/2006, Μάρκου, Το δίκαιο της επιταγής, γ΄ έκδ., σελ. 417 
επ.).  
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 5960/1933 «περί 
επιταγής», δίγραµµη επιταγή είναι η φέρουσα στο εµπρόσθιο µέρος της δύο 
παράλληλες, µε συνέπεια η πληρωµή της να µπορεί να γίνεται µόνο σε τραπεζίτη ή σε 
πελάτη του πληρωτή της επιταγής. Συνεπώς µόνη συνέπεια την οποία έχει η 
διγράµµιση της επιταγής είναι ο περιορισµός των προσώπων τα οποία µπορούν να 
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την εισπράξουν. Κυκλοφορεί δε όπως η κοινή επιταγή και ανάλογα µε το αν αυτή 
εκδίδεται εις διαταγήν ή εις τον κοµιστή (βλ. ∆ελούκα, Αξιόγραφα, παρ. 228,229, 
σελ. 338 απ., Ι. Μάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής, Β΄  έκδοση, σελ. 230, ΕφΠειρ 414/1997 
ΕΕµπ∆ 1997,540). Η διγράµµιση δεν εµποδίζει την κυκλοφορία της επιταγής µε 
οπισθογράφηση, διότι και η δίγραµµη επιταγή µπορεί να οπισθογραφηθεί, όπως η 
συνήθης επιταγή. Ισχύει όµως η αρχή ότι ο τραπεζίτης δεν µπορεί να αποκτήσει 
δίγραµµη επιταγή παρά µόνον από πελάτη του ή από άλλον τραπεζίτη. Σηµειώνεται 
ότι για την απόκτηση κάποιου της ιδιότητας ως πελάτη Τράπεζας αρκεί το άνοιγµα 
λογαριασµού, εφόσον η τράπεζα µερίµνησε µε προηγούµενες επαληθεύσεις και 
εξακρίβωσε την ταυτότητα εκείνου που ζήτησε το άνοιγµα του λογαριασµού και τη 
διεύθυνση του, συνάµα δε είχε ευµενή σύσταση, θεωρείται λοιπόν πελάτης κάποιο 
πρόσωπο (και εποµένως ο τραπεζίτης µπορεί να δεχθεί από αυτόν δίγραµµη επιταγή), 
εφόσον, πριν ανοίξει λογαριασµό, επαλήθευσε την ταυτότητα και το επάγγελµα του 
προσώπου τούτου (βλ. ΕφΘεσ 1651/2001, Σταυρόπουλος, Ερµ. Εµπορ. και Ναυτ. 
∆ικαίου, Β΄  έκδ., σελ. 890).Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 
5960/1933, η οποία είναι ταυτόσηµη, µε εκείνη του άρθρου 17 του Ν. 5325/1932 (για 
τις συναλλαγµατικές), τα εναγόµενα εξ επιταγής πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν 
κατά του κοµιστή τις ενστάσεις, οι οποίες στηρίζονται στις προσωπικές τους σχέσεις 
µε τον εκδότη, ή τους προηγούµενους κοµιστές, µόνο αν ο κοµιστής κατά την κτήση 
της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 280/1997 Ελ∆νη 
1998.108, ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 36.348). ∆ηλαδή, για τη δυνατότητα προβολής κατά 
του τρίτου κοµιστή ενστάσεων, οι οποίες στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις του 
εκδότη και των προηγούµενων οπισθογράφων, απαιτείται αφενός µεν γνώση του 
κοµιστή της επιταγής του λόγου της ένστασης κατά το χρόνο της κτήσης της, 
αφετέρου σκοπός βλάβης του οφειλέτη κατά τον ίδιο χρόνο (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 
42,1145, ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 1994.398, ΕφΑθ 806/1989 Ελ∆νη 2000,491). Η γνώση 
του τρίτου και η ενέργεια του, προς βλάβη του οφειλέτη, αποτελούν στοιχεία της 
προβαλλόµενης ένστασης και πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής. 
Μόνη η γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων δεν αρκεί, αλλά απαιτείται ο κοµιστής να 
ενεργεί προς το σκοπό να πληρωθεί η επιταγή (ΑΠ 248/2001 ∆ΕΕ 2001.888, ΑΠ 
155/1999 ΕΕµπ∆ 1999.538, ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 1995.348, ΑΠ 274/1994 ΝοΒ 
1995.58, ΑΠ 1664/1991 Ελ∆νη 1993.336). Από την ως άνω διάταξη σε συνδυασµό 
προς αυτή του άρθρου 1 του ίδιου νόµου, συνάγεται το αναιτιώδες της ενοχής από 
επιταγή, πλην ο καλούµενος σε πληρωµή οφειλέτης δύναται, υπό τις 
προαναφερόµενες προϋποθέσεις, να προβάλει ενστάσεις από την υποκείµενη σχέση, 
δηλαδή την αιτία (Βλ. ΕφΑθ 5445/2008). 
- Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται µε οπισθογράφηση, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1251 ΑΚ, είναι και η επιταγή, καθόσον από τη µη ύπαρξη στο Ν. 
5960/1933 «περί επιταγής» αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 5325/1932, 
µε την οποία προβλέπεται οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου των συναλλαγµατικών, δεν 
µπορεί να συναχθεί, ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση (ΑΠ 
1566/2002). Με την οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου ο ενεχυρούχος δανειστής και 
κοµιστής µπορεί να ασκήσει, κατ΄  αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 
5325/1932 «περί συναλλαγµατικής» (άρθρα 19 και 77), όλα τα δικαιώµατα που 
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απορρέουν από τον τίτλο. Το δικαίωµα αυτό του ενεχυρούχου δανειστή είναι 
αυτοτελές και αυτόνοµο, δηλαδή ασκεί στο δικό του όνοµα τις εξουσίες, που του 
παρέχει το δίκαιο της επιταγής, σε αντίθεση µε την οπισθογράφηση λόγω 
πληρεξουσιότητας, στην οποία ο κοµιστής ασκεί τις εξουσίες αυτές στο όνοµα και για 
λογαριασµό του οπισθογράφου και συνεπώς έναντι αυτού (του κοµιστή) µπορούν να 
αντιταχθούν µόνο οι ενστάσεις, που θα µπορούσαν να αντιταχθούν και έναντι του 
οπισθογράφου (κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 5960/1933). Από τη βασική αυτή 
διαφορά ανάµεσα στις δύο ανωτέρω οπισθογραφήσεις απορρέει και µία άλλη, ότι 
αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στην οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας, στην 
οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου οι υπόχρεοι από την επιταγή δεν µπορούν να 
προτείνουν κατά του κοµιστή ενστάσεις, που στηρίζονται στις προσωπικές τους 
σχέσεις µε τον ενεχυράσαντα οπισθογράφο, εκτός αν ο κοµιστής κατά την απόκτηση 
της επιταγής ενήργησε εν γνώσει και προς βλάβη του οφειλέτη, οπότε εφαρµόζεται το 
άρθρο 22 του Ν. 5960/1933 (Βλ. ΕφΑθ 5445/2008, ΕφΘεσ 1651/2001 ΕπισκΕ∆ 
2001,1090, Τσαντίνης., Ζητήµατα από την ενεχυρική οπισθογράφηση επιταγής σε 
∆ΕΕ 2000,843, επίσης όµοια ευθεία ρύθµιση του θέµατος για την αντίστοιχη 
περίπτωση στις συναλλαγµατικές µε άρθρο 19 παρ. 2 Ν 5325/1932, ΑΠ 1854/2005 
Ελ∆νη 47.483).Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆ η προσωπική 
κράτηση διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόµος και «κατά 
εµπόρων για εµπορικές απαιτήσεις».  
- Με το Ν. 2462/1997 κυρώθηκε το «∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά 
δικαιώµατα» που συνάφθηκε µεταξύ των Κρατών µελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη 
στις 16.12.1966 και από την επικύρωση του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης 
νοµικής βαθµίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος. Στο άρθρο 11 του 
Συµφώνου αυτού ορίζεται ότι «κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της 
αδυναµίας του να εκπληρώσει συµβατική υποχρέωση». Η ίδια η διατύπωση του 
κανόνα τούτου, δηλώνει λεκτικά και νοηµατικά ότι δεν υπήρξε επιθυµία των 
συντακτών του Συµφώνου να καταργήσουν την προσωπική κράτηση, αλλά µόνο να 
ορίσουν, ως εξαίρεση, πως σε περίπτωση αδυναµίας δεν πρέπει ο οφειλέτης να 
προσωποκρατείται για χρέη. Συνεπώς, το µεν άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆ εξακολουθεί 
να προβλέπει την προσωπική κράτηση ως µέσο αναγκαστικής εκτελέσεως επί 
εµπόρων για ενοχικές απαιτήσεις, το δε άρθρο 11 του ανωτέρω Συµφώνου εισάγει 
δικαιοκωλυτικό κανόνα που αποκλείει την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ΄ 
 εµπόρου για ενοχικές οφειλές, όταν η µη εξόφληση των συµβατικών υποχρεώσεων 
του οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναµία αυτού προς εκπλήρωση, χωρίς να επηρεάζει 
τη δυνατότητα απαγγελίας προσωπικής κράτησης για αξιώσεις από αδικοπραξία 
(ΟλΑΠ 23/2005). Οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1-4, 
7 παρ. 2 και 25 παρ. 1 του Συντ., εφόσον η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας µε 
την προσωπική κράτηση του οφειλέτη προβλέπεται µε νόµο και δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας. ∆ιότι ναι µεν 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας είναι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας 
του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντ.), πυρήνας της οποίας είναι η προσωπική 
ελευθερία, η οποία είναι απαραβίαστη, αλλά, όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 5 του Συντ., επιτρέπεται να ορίζονται µε νόµο περιορισµοί στο εν λόγω 
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δικαίωµα, που µπορεί να φθάνουν και στη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (Βλ. 
ΑΠ 1/2009, βλ. επίσης ΑΠ 495/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 914, 1251, 1255, 
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, 37, 38, 40 - 47, 79,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1279 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 473, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4225 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Ενεχυρική οπισθογράφηση. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. ∆ικαστική µεσεγγύηση. 
- Κατά το άρθρο 725 παρ. 1 ΚΠολ∆, το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως 
ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση κινητών ή ακινήτων ή οµάδας 
πραγµάτων ή επιχειρήσεως, αν υπάρχει διαφορά σχετική µε την κυριότητα, τη νοµή ή 
την κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά σχετική µε αυτά ή αν κατά τις διατάξεις του 
ουσιαστικού δικαίου µπορεί να ζητηθεί µεσεγγύηση. Υπό τον όρο δικαστική 
µεσεγγύηση νοείται η παράδοση σε κάποιον, καλούµενο µεσεγγυούχο, δυνάµει 
δικαστικής απόφασης, του εριζόµενου πράγµατος, κινητού ή ακινήτου κ.λπ., για την 
εξασφάλιση των επ΄ αυτού δικαιωµάτων ενός ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία 
(δικαιώµατα) αµφισβητούνται ή είναι αβέβαια, ο µεσεγγυούχος δε υποχρεούται να 
αποδώσει αυτούσιο το πράγµα, µόνο µετά από δικαστική απόφαση.Έτσι, η δικαστική 
µεσεγγύηση, που αντικατέστησε «τη συντηρητική κατάσχεση επί σκοπώ 
διεκδικήσεως» του προϊσχύσαντος δικαίου, διαφοροποιείται από το άλλο 
ασφαλιστικό µέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρο 707 επ. ΚΠολ∆), ως προς 
το ότι η µεν δικαστική µεσεγγύηση, που διατάσσεται για την εξασφάλιση µη 
χρηµατικών απαιτήσεων, δεσµεύει προσωρινά το πράγµα, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η µελλοντική άµεση αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση 
αυτούσιου του δεσµευµένου πράγµατος, η δε συντηρητική κατάσχεση, που 
διατάσσεται για την εξασφάλιση χρηµατικών απαιτήσεων (άρθρα 723, 724 ΚΠολ∆), 
δεσµεύει προσωρινά το περιουσιακό αντικείµενο του οφειλέτη που κατασχέθηκε, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή, µετά την τροπή της συντηρητικής κατασχέσεως σε 
αναγκαστική (άρθρο 722 παρ. 1 ΚΠολ∆), η µελλοντική έµµεση αναγκαστική 
εκτέλεση, για την ικανοποίηση της χρηµατικής απαιτήσεως του δανειστή που την 
επέβαλε από το προϊόν του πλειστηριασµού.  
Κατά το άρθρο 727 ΚΠολ∆, στη δικαστική µεσεγγύηση εφαρµόζονται, µεταξύ 
άλλων, και τα άρθρα 715 και 721 του ίδιου Κώδικα. Το πρώτο από αυτά ορίζει στην 
παρ. 1 εδ. α΄ ότι: «απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την 
κατάσχεση η διάθεση των πραγµάτων που κατασχέθηκαν από εκείνον σε βάρος του 
οποίου έγινε η κατάσχεση». Εποµένως, σύµφωνα µε την πιο πάνω κατά παραποµπή 
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νοµοθέτηση, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που ζήτησε τη δικαστική 
µεσεγγύηση η διάθεση των µεσεγγυηµένων πραγµάτων, από εκείνον σε βάρος του 
οποίου διατάχθηκε το ασφαλιστικό αυτό µέτρο. Κατά την έννοια της πιο πάνω 
διατάξεως του άρθρου 715 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολ∆, που είναι παρόµοια µε τις διατάξεις 
των άρθρων 958 παρ. 1 και 997 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολ∆, η διάθεση είναι έννοια 
ευρύτερη της απαλλοτριώσεως και περιλαµβάνει οποιαδήποτε µεταβίβαση, σύσταση, 
επιβάρυνση και γενικώς νοµική µεταβολή του πράγµατος ή δικαιώµατος που 
συντηρητικώς κατασχέθηκε ή τέθηκε υπό δικαστική µεσεγγύηση (ΑΠ 1653/2008, ΑΠ 
1306/2006). Υπό δικαστική µεσεγγύηση δύνανται να τεθούν και επιταγές, που 
εκδόθηκαν στα πλαίσια αµφοτεροβαρούς σύµβασης, στην περίπτωση, κατά την οποία 
ο ένας συµβαλλόµενος προεκπλήρωσε την παροχή του και ο άλλος εν µέρει ή 
ουδόλως την αντιπαροχή, και ειδικότερα επί συµβάσεως πωλήσεως (άρθρο 513 ΑΚ), 
αν ο αγοραστής προκατέβαλε µε τραπεζικές επιταγές το τίµηµα στον πωλητή, ενώ, 
αντιθέτως, ο τελευταίος αδυνατεί υπαιτίως να παραδώσει τα πωληθέντα πράγµατα ή 
παρέδωσε µέρος µόνον αυτών, και παρόλα αυτά κρατεί τις επιταγές, οπότε η έριδα 
και αµφισβήτηση των συµβληθέντων συγκεντρώνεται σε ποιον ανήκουν οι επιταγές, 
που δεν καλύφθηκαν µε την αντίστοιχη αξία των µη παραδοθέντων πραγµάτων. 
Μέχρις ότου, όµως, ο αγοραστής κινήσει τη διαδικασία των άρθρων 516, 382 και 383 
ΑΚ και να ζητήσει την επιστροφή των επιταγών κατά τις διατάξεις του 
αδικαιολογήτου πλουτισµού για µη επακολουθήσασα αιτία, µπορεί να τύχει της 
προστασίας των άρθρων 831, 832 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 725 και 726 
ΚΠολ∆, τιθεµένων των επιταγών υπό δικαστική µεσεγγύηση, ώστε αυτές να µην 
πληρωθούν ή µεταβιβαστούν και ζηµιωθεί ο εκδότης αγοραστής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1,10, 22 και 28 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» 
προκύπτει, ότι η ενοχή από τραπεζική επιταγή είναι αναιτιώδης, αφού η αιτία 
εκδόσεως της δεν αποτελεί στοιχείο της επιταγής. Συνεπώς, ο κοµιστής της επιταγής, 
όταν στρέφεται κατά κάποιου υπογραφέα, που ευθύνεται έναντι αυτού, δεν είναι 
υποχρεωµένος να επικαλεστεί και να αποδείξει, ότι υπάρχει κάποια νόµιµη αιτία για 
την ανάληψη υποχρέωσης από την επιταγή, αλλά στον καθού στρέφεται απόκειται να 
επικαλεστεί, κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού, και να αποδείξει, ότι 
λείπει η υποκείµενη αιτία ή ότι εκείνη που υπάρχει είναι ελαττωµατική, και µε τον 
τρόπο αυτό να ελευθερωθεί. Μάλιστα, για την προβολή της έλλειψης υποκείµενης 
αιτίας δεν αρκεί ο ισχυρισµός του υπογραφέα, ότι χωρίς αιτία υπέγραψε την επιταγή, 
αλλά χρειάζεται να προσδιορίζεται και, σε περίπτωση αµφισβήτησης, να 
αποδεικνύεται, ότι ο υπογραφέας αναδέχθηκε την υποχρέωση από τον τίτλο της 
επιταγής για κάποια ορισµένη αιτία και ότι αυτή είναι ανύπαρκτη (ΑΠ 1512/2006, 
ΑΠ 124/2003, ΑΠ 1702/2002 Ελ∆νη 2003,1605, ΕφΠειρ 1129/2004 ΠειρΝοµ 
2005.53, ΕφΑθ 3473/2009). 
Έτσι, ο οφειλέτης από επιταγή και ειδικά ο εκδότης µπορεί, όπως σε κάθε περίπτωση 
αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείµενη αιτία), η 
οποία τον συνδέει µε το λήπτη που ενασκεί την απαίτηση από την επιταγή, 
αντιτάσσοντας εναντίον του την ένσταση, ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοση της µε 
την ευρεία έννοια, δηλαδή, είτε διότι η αιτία είναι παράνοµη ή ανήθικη, είτε διότι 
αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή κατά την 
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έκδοση της επιταγής, καθώς και το τυχόν ελάττωµα της αιτιώδους σχέσεως, οπότε, 
εάν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από επιταγή (ΑΠ 
896/2006, ΕφΛαρ 194/2009).Κατά συνέπεια, η ανυπαρξία ή το ελάττωµα της αιτίας 
υπογραφής της επιταγής, καίτοι δεν επιδρά στο κύρος της αντίστοιχης υποχρεώσεως 
από την επιταγή, παρ΄ όλα αυτά επιτρέπει στον οφειλέτη να εναντιωθεί µε ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωµής, που εκδόθηκε σε βάρος του µε βάση την επιταγή 
(άρθρα 632, 633 ΚΠολ∆) και να αντιτάξει ότι ο κοµιστής της επιταγής, σε διαταγή 
του οποίου χωρίς νόµιµη αιτία την εξέδωσε ή την οπισθογράφησε, έχει αποκτήσει 
από αυτόν περιουσιακό στοιχείο, που συνεπάγεται αδικαιολόγητο σε βάρος του 
πλουτισµό (ΕφΠατρ 276/2008). Εάν, όµως, ο κοµιστής της επιταγής, µετά του οποίου 
υφίσταται η ελαττωµατική βασική σχέση, µεταβίβασε αυτήν προς τρίτο µε 
οπισθογράφηση, τότε την ανωτέρω ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 
5960/1933, µπορεί να προτείνει ο υπόχρεος από την επιταγή εκδότης κατά του νέου 
κοµιστή, ο οποίος εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής, µόνον εάν ο τελευταίος κατά το 
χρόνο της κτήσης της επιταγής γνώριζε (χωρίς να αρκεί αµέλεια ακόµη και βαριά) 
την ύπαρξη της παραπάνω ένστασης κατά του προηγουµένου κοµιστή του τίτλου και 
ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 37.646, ΕφΛαρ 30/2001 
ΕπισκΕ∆ 2001.197, ΕφΑθ 3925/2001 Ελ∆νη 44.529, ΕφΑθ 3586/2001 Ελ∆νη 
44.528, ΕφΘεσ 2543/2000 ΕπισκΕ∆ 2001.682). 
Για να είναι δυνατή, συνεπώς, η προβολή της ένστασης αυτής µε απαλλακτική 
ενέργεια, θα πρέπει ο τρίτος κοµιστής να είναι κακόπιστος (ΑΠ 1436/2003 Ελ∆νη 
2005.772). Η κακή πίστη έχει εξειδικευµένο περιεχόµενο και για τη συγκρότηση της 
έννοιας αυτής απαιτείται: α) ο κοµιστής να γνώριζε κατά το χρόνο που αποκτούσε 
την επιταγή την ύπαρξη των πραγµατικών γεγονότων που µπορούσε ν΄ αντιτάξει ο 
οφειλέτης κατά του πρώτου δικαιούχου και, επίσης, ότι τα πραγµατικά αυτά 
περιστατικά συνιστούν ένσταση και β) να ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. 
Ενέργεια προς βλάβη του οφειλέτη υπάρχει, όταν ο κοµιστής είχε τη συνείδηση ότι, 
µε την απόκτηση του τίτλου, ήταν δυνατό να µαταιωθεί η προβολή της ένστασης 
αυτής από τον οφειλέτη, µε συνέπεια φυσικά να οδηγηθεί ο τελευταίος στην πληρωµή 
της επιταγής, η οποία (πληρωµή) χωρίς τη µεταβίβαση αυτή δεν θα γινόταν. Για να 
πραγµατοποιηθεί το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού, δεν αρκεί απλή πιθανολόγηση 
της βλάβης, αλλά πρέπει να υπάρχει συνείδηση βλάβης, δηλαδή γνώση του δυνατού 
της βλάβης (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 42.1144, ΕφΑθ 5289/2007, ΕφΑθ 3270/2000 ΕπισκΕ∆ 
2001.417).Η κακή πίστη του κοµιστή πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της επιταγής 
και ουδεµία επίδραση ασκεί η µεταγενέστερη γνώση του (ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 
1994.397, ΕφΙωαν 170/2002 ∆ΕΕ 2003.810, ΕφΘεσ 1104/2008, ΕφΑθ 446/1999 
Ελ∆νη 40.1137, ΕφΘεσ 1104/2008), δηλαδή, ο κοµιστής έχει υπέρ αυτού το 
απρόβλητο των ενστάσεων, ακόµη και αν µεταγενέστερα έµαθε την ύπαρξη της 
ένστασης ή συνειδητοποίησε τη βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 298/2010, ΑΠ 662/2010, 
ΕφΑθ 446/1999). Όµως, η µεταγενέστερη κακή πίστη του κοµιστή, εφόσον 
συντρέχουν και άλλα περιστατικά, που σχετίζονται µε την προηγηθείσα συµπεριφορά 
αυτού ή την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που 
µεσολάβησαν, µπορούν να καταστήσουν την άσκηση του δικαιώµατος του ως άνω 
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κοµιστή προς περαιτέρω χρήση της επιταγής και έκδοση διαταγής πληρωµής 
καταχρηστική. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται, αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής το δικαίωµα θεωρείται, ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά 
του δικαιούχου πριν από την άσκηση του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκηση του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 2146/2009). Για να θεωρηθεί, συνεπώς, η άσκηση 
δικαιώµατος ως καταχρηστική, κατά τη διάταξη αυτή, θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 
ή ο οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, να προκύπτει από την προηγηθείσα 
συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή 
τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά 
νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, 
καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 9/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632, 633, 707 επ., 721, 722, 723, 724, 725, 727, 958, 997,  
ΑΚ: 281, 382, 383, 516, 831, 832,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 10, 22, 28,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012, σελίδα 56 
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Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αναγωγή. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 
του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής 
υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε το ποσό αυτής στον νόµιµο κοµιστή της, δικαιούται 
αφενός µεν να απαιτήσει κατά την πληρωµή της την προς αυτόν παράδοση του εν 
λόγω τίτλου µαζί µε το διαµαρτυρικό ή την ισοδύναµη βεβαίωση και εξοφληµένο 
λογαριασµό και αφετέρου, και χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τη σειρά 
τους, να εναγάγει ατοµικά ή οµαδικά τους προγενέστερους τούτου υπόχρεους 
(προηγούµενους υπογραφείς της επιταγής), ζητώντας από αυτούς ολόκληρο το ποσό 
που ο ίδιος πλήρωσε, µε τους νόµιµους τόκους από την ηµέρα της εκ µέρους του 
καταβολής και τα σχετικά έξοδα. Αναγκαία, όµως, προϋπόθεση για την άσκηση της 
ως άνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση συνιστά η εκ µέρους του υπογραφέα της 
επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεου αυτής πληρωµή του ποσού της προς τον νόµιµο 
κοµιστή της, χωρίς τη συνδροµή της οποίας προϋπόθεσης ο υπογραφέας της επιταγής 
δεν έχει την παραπάνω αξίωση και δεν νοµιµοποιείται συνεπώς να στραφεί 
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αναγωγικά κατά των προηγούµενων αυτού υπογραφέων της επιταγής, ζητώντας το 
ποσό που πλήρωσε µαζί µε τους τόκους και τα σχετικά έξοδα, αφού η εν λόγω 
αξίωση βρίσκει έρεισµα στην ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ αναγωγής υπόχρεου 
από την επιταγή, αλλά και στο γεγονός της µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο πληρωµής 
του ποσού της τελευταίας (βλ. Ιωάν. Μάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής, β΄ έκδοση, σελ. 250, 
ΑΠ 1435/2003, ΕφΠειρ 526/2003 ΕΕµπ∆ 2004.326).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 34 εδ. α΄ του Ν. 5960/1933, «ο πληρωτής πληρώνων 
την επιταγή δύναται ν΄ απαίτηση όπως του εγχειρισθή αυτή εξοφληµένη υπό του 
κοµιστού», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 «πας 
υπόχρεως, κατά του οποίου ασκείται αναγωγή ... δύναται να απαίτηση κατά την 
πληρωµήν την προς αυτόν παράδοσιν της επιταγής...», κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 424 εδ. α΄ του ΑΚ «ο οφειλέτης καταβάλλοντας έχει το δικαίωµα να 
απαιτήσει, αν εξοφλήσει ολοσχερώς, απόδοση του χρεωστικού εγγράφου», ενώ κατά 
τη διάταξη του άρθρου 424 εδ. β΄ του ΑΚ «από την απόδοση του χρεωστικού 
εγγράφου τεκµαίρεται η εξόφληση του χρέους». Ειδικότερα, από την τελευταία 
διάταξη (424 εδ. β΄ του ΑΚ) καθιερώνεται νόµιµο, γνήσιο δικονοµικό και µαχητό 
τεκµήριο για το πραγµατικό γεγονός ότι έγινε ολοσχερής καταβολή του χρέους. 
Χρεωστικό έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι το έγγραφο που φέρει 
την υπογραφή του οφειλέτη ή του δικαιοπαρόχου του, µε το οποίο αποδεικνύεται η 
ύπαρξη του χρέους, αδιάφορα αν τούτο συντάχτηκε µόνο προς απόδειξη του χρέους ή 
και προς σύσταση αυτού, όπως π.χ. είναι το γραµµάτιο εις διαταγήν, η 
συναλλαγµατική και η τραπεζική επιταγή (βλ. Ι. Καποδίστρια, ΕρµΑΚ άρθρο 424 VI 
Α 1 και ∆, Η. Αναστασιάδη, Πιστωτικοί Τίτλοι τόµος Β΄ παρ. 74 σελ. 315, ΑΠ 
91/1974 ΑρχΝ 25. 530, ΑΠ 213/1966 ΝοΒ 15. 4, κατά την οποία υπάρχει τεκµήριο 
εξόφλησης δόσεων από την απόδοση των συναλλαγµατικών). Για την ύπαρξη του 
προαναφερόµενου τεκµηρίου αρκεί η απόδοση του χρεωστικού εγγράφου στον 
οφειλέτη από το δανειστή και η συνδροµή της ικανότητας για δικαιοπραξία στα 
πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο απόδοσης του χρεωστικού εγγράφου. Η πρώτη 
προϋπόθεση, βέβαια, δε σηµαίνει ότι ο οφειλέτης πρέπει να αποδείξει ότι ο δανειστής 
του παρέδωσε εκούσια το χρεωστικό έγγραφο, αφού αυτό θα µαταίωνε το σκοπό του 
νόµου (βλ. Γ. Μπαλή, Ενοχικόν ∆ίκαιον παρ. 126 αριθ. 7, Ι. Καρακατσάνη, στον ΑΚ 
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, υπό το άρθρο 424 αριθ. 20). Μόνο αν αµφισβητηθεί από το 
δανειστή η εκούσια απόδοση του εγγράφου στον οφειλέτη, ο τελευταίος πρέπει να 
αποδείξει ότι το έγγραφο του το έδωσε ο πρώτος. Το στοιχείο δε αυτό συνάγεται και 
από το συνδυασµό της τωρινής κατοχής του χρεωστικού εγγράφου από τον οφειλέτη 
και του περιεχοµένου του ίδιου του εγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό το 
είχε λάβει ο δανειστής αδιάφορο για πόσο χρόνο. Όσα προαναφέρονται ισχύουν και 
όταν πρόκειται για επιταγή. ∆ηλαδή, η παράδοση της επιταγής από τον νόµιµο 
κοµιστή της σε άλλο υπόχρεο από αυτή πρόσωπο παράγει το τεκµήριο της καταβολής 
του ποσού της από αυτόν που την κατέχει σε εκείνον που του την παράδωσε (βλ. Ν. 
∆ελούκα, Αξιόγραφα, 3η έκδοση 1980, σελ. 26,1. Μάρκου, ό.π., σελ. 251 και 237, σε 
συνδ. µε του ίδιου, ∆ίκαιο Συναλλαγµατικής, Β΄ έκδοση, υπό το άρθρο 50 αριθ. 3 
παρ. 4, σελ. 297-298, σε συνδ. µε µελέτη του ίδιου, Αξιόγραφα, έγγραφα 
νοµιµοποιήσεως, έγγραφα αποδείξεως, Ελ∆νη 2005 332 και ειδικά σελ. 342-343, ΑΠ 



 

[24] 
 

774/2004, ΕφΛαρ 191/2004). Στην ύπαρξη δε του προαναφερόµενου τεκµηρίου, όταν 
πρόκειται για συναλλαγµατική ή επιταγή, δεν ασκεί επιρροή το αν έγινε ή όχι η 
προβλεπόµενη από τα άρθρα 50 παρ. 2 του Ν. 5325/1932 «περί συναλλαγµατικής» ή 
47 παρ. 2 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» διαγραφή οπισθογραφήσεων. Και τούτο, 
επειδή τα άρθρα αυτά παρέχουν στον πληρώσαντα τη συναλλαγµατική ή την επιταγή 
απλώς δυνατότητα και δεν καθιερώνουν υποχρέωση, η µη χρησιµοποίηση δε από τον 
τελευταίο της δυνατότητας αυτής δεν επηρεάζει την άσκηση των δικαιωµάτων τούτου 
εναντίον των απέναντι αυτού υπόχρεων από τον τίτλο, ούτε κατά συνέπεια αναιρεί 
την ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ αναγωγής κοµιστή της επιταγής (βλ. Ιωάν. 
Μάρκου, ∆ίκαιο Συναλλαγµατικής ό.π. σελ. 298, ΕφΑθ 296/2006 δηµοσίευση 
Νόµος). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 19, 40, 44, 46 και 47 του Ν. 
5960/1933 «περί επιταγής» προκύπτει ότι τελευταίος νόµιµος κοµιστής 
οπισθογραφήσιµης επιταγής είναι αυτός που µε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων 
κατέχει τον τίτλο κατά το χρόνο της βεβαίωσης της µη πληρωµής (ΕφΑθ 3601/2004 
Ελ∆νη 46.228). Ο κοµιστής αυτός µπορεί να στραφεί κατά των άλλων προσώπων που 
ευθύνονται από την επιταγή για την πληρωµή της (λοιπών υπογραφέων της) και να 
ζητήσει το ποσό της επιταγής, τους τόκους του ποσού αυτού από την εποµένη της 
εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή στην πληρώτρια τράπεζα και τα έξοδα. Το 
δικαίωµα αυτό του τελευταίου νόµιµου κοµιστή της επιταγής (άρθρο 40) είναι 
διαφορετικό από το δικαίωµα αναγωγής για απόδοση των καταβληθέντων (άρθρο 44 
παρ 2) του υπόχρεου από την επιταγή προσώπου, που την πλήρωσε (εξ αναγωγής 
κοµιστή αυτής), να στραφεί αναγωγικά κατά των απέναντι αυτού ευθυνόµενων από 
την ίδια επιταγή προσώπων (βλ. Ιωαν. Μάρκου, ό.π., υπό το άρθρο 46 σελ. 250). Ως 
πληρωµή της επιταγής νοείται η µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο εξόφληση του ποσού 
της, αλλά και αυτή ακόµη η από χαριστική αιτία περιέλευση της επιταγής στον 
«πληρώσαντα» (βλ. Ιωάν. Μάρκου, ό.π.), γεγονός, το τελευταίο, το οποίο και αυτό 
συνηγορεί υπέρ της άποψης που δέχεται το ∆ικαστήριο, ότι µε την απόκτηση της 
επιταγής από τον υπόχρεο σε πληρωµή της (όπως είναι και ο προηγούµενος του 
τελευταίου νόµιµου κοµιστή της οπισθογράφος της) λειτουργεί το προαναφερόµενο 
τεκµήριο του άρθρου 424 εδ. β΄ του ΑΚ στο πρόσωπο τούτου, ο οποίος και 
καθίσταται πλέον -κατά µαχητό τεκµήριο- εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής. Ο 
κατά την προαναφερόµενη έννοια πληρώσας την επιταγή (εποµένως και ο κατά το 
άρθρο 424 εδ. β΄ του ΑΚ τεκµαιρόµενος ότι την εξόφλησε) µπορεί να απαιτήσει από 
τους µε βάση την ίδια επιταγή ευθυνόµενους προς αυτόν ολόκληρο το ποσό που 
πλήρωσε, τους νόµιµους τόκους του ποσού αυτού, καθώς και το σύνολο των εξόδων, 
στα οποία υποβλήθηκε. Οι τόκοι, όµως, εν προκειµένω υπολογίζονται από την ηµέρα, 
κατά την οποία ο εξ αναγωγής υπόχρεος από την επιταγή κατέβαλε το ποσό της, 
αλλιώς από την ηµέρα που αποδόθηκε σ΄ αυτόν το σώµα της επιταγής από τον 
κοµιστή της, αφού από την ηµεροχρονολογία αυτή τεκµαίρεται ότι αυτός εξόφλησε 
τον κοµιστή της επιταγής (βλ. ΕφΛαρ 191/2004). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623, 624, 626 παρ. 2 και 3, 627 εδ. 
γ΄, 630 στοιχ. γ΄ και 631 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διαταγή πληρωµής, η οποία 
αποτελεί µόνο τίτλο εκτελεστό και δεν είναι δικαστική απόφαση, ώστε να έχει 
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ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό, απαιτείται εκτός από άλλα στοιχεία να αναφέρει 
απλώς την αιτία της πληρωµής, δηλαδή να προσδιορίζεται το είδος της δικαιοπραξίας 
από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση (π.χ., δάνειο, συναλλαγµατική, επιταγή), έστω 
και συνοπτικά, αρκεί από ολόκληρο το περιεχόµενο της να µη δηµιουργείται 
αµφιβολία ως προς την αιτία της πληρωµής και δεν είναι ανάγκη να περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αιτία αυτή (ΑΠ 
1106/1994 Ελ∆νη 38. 1074, ΕφΛαρ 466/2003). Μεταξύ των προϋποθέσεων, µε τη 
συνδροµή των οποίων µπορεί αν ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής, είναι αφενός 
η ύπαρξη χρηµατικής απαίτησης του αιτούντος από ορισµένη έννοµη σχέση και 
αφετέρου η απαίτηση αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο. Στην αίτηση του δικαιούχου για την έκδοση διαταγής πληρωµής 
πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση 
και το ποσό αυτής. Αν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο 
δικαστής οφείλει κατά το άρθρο 628 του ίδιου Κώδικα να µην την εκδώσει, αν δε 
παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί, τότε αυτή 
ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 του 
ΚΠολ∆. Η ακύρωση της για το λόγο αυτό απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού 
απαραδέκτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη και τη δυνατότητα απόδειξης της 
απαίτησης µε άλλα αποδεικτικά µέσα (ΟλΑΠ 10/1997 Ελ∆νη 38. 769, ΑΠ 1451/2007 
Ελ∆νη 48. 1401). Έτσι, το δικαστήριο, που δικάζει την ανακοπή, αν από τα έγγραφα 
που προσκοµίσθηκαν για την έκδοση της δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν µπορεί 
να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία διαφορετικά από αυτά που προσκοµίσθηκαν στο 
δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής, αλλά οφείλει αν δεχθεί την ανακοπή και 
να ακυρώσει τη διαταγή πληρωµής. 
Τα προαναφερόµενα ισχύουν και όταν την έκδοση της διαταγής πληρωµής ζητεί 
αυτός που πλήρωσε την επιταγή στον τελευταίο νόµιµο κοµιστή της, οπότε όµως η 
πληρωµή και εποµένως και η απαίτηση αποδεικνύονται εγγράφως από το τεκµήριο 
που κατά το άρθρο 424 εδ. β΄ του ΑΚ υπάρχει λόγω της απόδοσης της επιταγής στον 
αιτούνται (εξ αναγωγής κοµιστή της επιταγής) και της κατοχής του αξιόγραφου 
τούτου από αυτόν κατά το χρόνο της έκδοσης της διαταγής πληρωµής (ΑΠ 774/2004 
ό.π., ΕφΛαρ 191/2004 ό.π., διαφορετικά αλλά χωρίς αναφορά στο άρθρο 424 εδ. β΄ 
του ΑΚ οι ΕφΠειρ 526/2003 ό.π., ΕφΠειρ 793/1999 ό.π.). Κατά συνέπεια και ενόψει 
των όσων εκτέθηκαν, στην τελευταία αυτή περίπτωση ο αιτών την έκδοση διαταγής 
πληρωµής εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής δεν απαιτείται να επικαλεσθεί και να 
προσκοµίσει, προς απόδειξη της χρηµατικής του απαίτησης και του ποσού αυτής και 
για το έγκυρο εποµένως της υπέρ αυτού εκδιδοµένης διαταγής πληρωµής, πέρα από 
το σώµα του εν λόγω τίτλου και εξοφλητική απόδειξη του ποσού της επιταγής 
(εξοφληµένο λογαριασµό), αφού υπέρ αυτού λειτουργεί κατά τα προαναφερθέντα το 
τεκµήριο του άρθρου 424 εδ. β΄ του ΑΚ, ενώ επιπρόσθετα η προβλεπόµενη από τη 
διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» κτήση εκ µέρους 
του τελευταίου εξοφληµένου λογαριασµού από τον εισπράξαντα το ποσό της 
επιταγής νόµιµο κοµιστή αυτής καθιερώνεται από την ως άνω διάταξη (όπως 
άλλωστε συµβαίνει και µε την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 
5325/1932 «περί συναλλαγµατικής») όχι ως υποχρέωση, αλλά ως δυνατότητα µόνο 
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του πληρώσαντος την επιταγή, η µη χρήση της οποίας εκ µέρους τούτου δεν 
επηρεάζει σε τίποτα την άσκηση των παρεχοµένων σ΄ αυτόν από το νόµο 
δικαιωµάτων, ούτε βέβαια αναιρεί την ιδιότητα αυτού ως εξ αναγωγής κοµιστή της 
επιταγής. Κατά λογική αναγκαιότητα, λοιπόν, δεν απαιτείται ούτε η µνηµόνευση στην 
εκδιδόµενη διαταγή πληρωµής της εκ µέρους του πληρώσαντος την επιταγή κτήσης, 
επίκλησης και προσκοµιδής εξοφληµένου λογαριασµού, αφού αυτή δεν συνιστά, 
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, αναγκαίο κατά νόµο περιεχόµενο της διαταγής 
πληρωµής (προσδιοριστικό της αιτίας πληρωµής στοιχείο), αλλά ούτε και απαιτείται 
για την έγγραφη απόδειξη της ασκούµενης από τον πληρώσαντα της επιταγή 
αξίωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 424, 
ΚΠολ∆: 623, 624, 626, 627, 630, 632, 633, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 50,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 19, 34, 40, 44, 46, 47,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 510, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης 
* ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1281  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1529 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου. 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι µεταξύ των 
προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος 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 άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ΄ αυτό 
ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή, χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια 
στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. 
Από την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνον του 
δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 297, 298 και 914 και επ. του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει 
ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να 
τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από τα άρθρα 914 και επ. ΑΚ συρρέει 
µε την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 40-47 του Ν 5960/1933 και απόκειται 
στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΟλΑΠ 23/2007). ∆ικαιούχος της 
αποζηµιώσεως είναι όχι µόνον ο κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο της 
εµφανίσεως της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε την 
επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά 
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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). Για τη θεµελίωση αυτής της αγωγής από αδικοπραξία αρκεί 
ο ενάγων να επικαλεστεί, ότι ο εκδότης εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, 
δηλαδή, ενώ γνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα κεφάλαια 
στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο εκδόσεως και πληρωµής, και ότι η επιταγή 
αυτή εµφανίστηκε προς πληρωµή µέσα στην οκταήµερη προθεσµία, µε αφετηρία την 
αναγραφόµενη επί του σώµατος αυτής ηµεροχρονολογίας εκδόσεως της (ΑΠ 
495/2010).  
- Κατά το άρθρο 71 του ΑΚ «το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή 
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί 
υποχρέωση αποζηµίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επί πλέον εις ολόκληρον». 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη µετά του 
νοµικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη, όµως, αυτής του νοµικού προσώπου. 
Έτσι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο, υπόχρεος σε 
αποκατάσταση της σχετικής ζηµίας του κοµιστή της είναι, πλέον του νοµικού 
προσώπου, και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, που υπέγραψε την επιταγή εν γνώσει 
της µη υπάρξεως αντικρύσµατος κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής (ΑΠ 
1083/2008, ΑΠ 1031/2007). 
- 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. α΄ η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε 
περίπτωση παροχής αχρεώστητης, δηλαδή εκείνης που επέρχεται χωρίς δόση 
ανταλλάγµατος από το λήπτη και που δεν µπορεί να στηριχθεί σε ισχυρή σύµβαση, 
δικαιολογούσα τον πλουτισµό, ούτε σε νόµιµη υποχρέωση. 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. 
- Από την ίδια διάταξη του άρθρου 904 του ΑΚ προκύπτει, ότι η αγωγή του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσης, και µπορεί να 
ασκηθεί µόνον, όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύµβαση ή την 
αδικοπραξία, εκτός εάν θεµελιώνεται σε πραγµατικά περιστατικά διαφορετικά ή 
πρόσθετα από εκείνα, στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύµβαση ή την 
αδικοπραξία, και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς) της απόρριψης της 
κύριας βάσης της αγωγής από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία (ΑΠ 16/2008). 
Εποµένως, εάν η αγωγή στηρίζεται ως προς τη σωρευόµενη ακόµα και επικουρικά 
βάση από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό στα ίδια πραγµατικά περιστατικά στα οποία 
θεµελιώνεται και η αγωγή από σύµβαση ή αδικοπραξία, είναι νοµικά αβάσιµη ως 
προς την αγωγική βάση από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, γιατί αφού, κατά τα 
εκτιθέµενα στην αγωγή, υπάρχει σύµβαση ή αδικοπραξία, ο ενάγων µπορεί να 
ασκήσει τις αξιώσεις του από αυτές, όχι όµως να προσφύγει, έστω και επικουρικά, 
στη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΠ 493/2010, ΑΠ 2019/2007). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 281, 288, 297, 298, 300, 904, 914, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 12, 14, 22, 28, 79, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011, σελίδα 928 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1866 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπική κράτηση. Αµφισβήτηση της υπογραφής του εκδότη. 
Ένσταση περί ύπαρξης ιδιαίτερης συµφωνίας µε τον κοµιστή για την έλλειψη 
διαθεσίµων κεφαλαίων πληρωµής της επιταγής και την έλλειψη καλής πίστης τούτου 
στην επιδίωξη είσπραξης της επιταγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι για τη θεµελίωση 
του αιτήµατος προσωπικής κρατήσεως για απαίτηση από αδικοπραξία, που 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να τη διατάξει ή όχι (ΑΠ 
76/2008), αρκεί η επίκληση στην αγωγή και η απόδειξη απαίτησης από αδικοπραξία 
και δεν απαιτείται για το ορισµένο της αγωγής η επίκληση και άλλων στοιχείων, όπως 
η αφερεγγυότητα του εναγοµένου ή η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του (Βλ. ΟλΑΠ 23/2005 Ελ∆νη 2005.718, ΑΠ 1010/2005 Ελ∆νη 
2006.137, ΑΠ 1508/2004 Ελ∆νη 2005.771, ΑΠ 1180/2004 ∆ΕΕ 2005.455, ΕφΠατρ 
1318/2006 ΑχΝοµ 2007.424, Εφ∆ωδ 113/2005, ΕφΠατρ 911/2002 ΕπισκΕ∆ 
2002.1094, 1180/2004, ∆ΕΕ 2005.455).  
- Στα ιδιωτικά έγγραφα δεν υπάρχει τεκµήριο γνησιότητας παρά µόνον αφού 
προηγουµένως έχει αποδειχθεί η γνησιότητα της υπογραφής εκείνου που εµφανίζεται 
ως εκδότης (άρθρο 457 παρ. 3 ΚΠολ∆). Γι` αυτό και η αµφισβήτηση της υπογραφής 
αυτού που από το έγγραφο φέρεται ως υπόχρεος αποτελεί άρνηση και το βάρος 
αποδείξεως φέρει ο αντίδικος εκείνου που αµφισβητεί τη γνησιότητα της υπογραφής 
του (άρθρο 457 παρ. 2 ΚΠολ∆). Από την αρχή αυτή υπάρχει απόκλιση όταν 
πρόκειται για πιστωτικό τίτλο (συναλλαγµατική, τραπεζική επιταγή κ.λπ.), όπου η 
ανάγκη της εξασφάλισης της κυκλοφορίας του τίτλου, µε τη συναφή ανάγκη της 
προστασίας των συναλλαγών, αντιστρέφει το βάρος απόδειξης, το οποίο φέρει αυτός 
που αµφισβητεί τη γνησιότητα της υπογραφής του στον πιστωτικό τίτλο (ΕφΛαρ 
268/2004, ΕφΑθ 2053/1996 ΕΕµπ∆ 1996.773, ΕφΠειρ 1078/1997 ∆ΕΕ 1998.35, 
ΕφΠειρ 371/1994 Ελ∆νη 1995.1304, Τσφιντάνη-Ρόκα, Ενστάσεις κατ` απαιτήσεων 
εκ συναλλαγµατικής, έκδ. 2α, παρ. 19/11/1 σελ. 159, Ν. ∆ελούκα, Αξιόγραφα, έκδ. 
3η, παρ. 76, 79 και 207, Α. Κιάντου-Παµπούκη, ∆ίκαιο αξιόγραφων παρ. 61 επ. και 
σηµ. 38).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 281, 300, 288 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι αυτός που 
δέχεται επιταγή, γνωρίζοντας ότι αυτή δεν έχει αντίκρυσµα, δεν απαλλάσσει µεν τη 
συµπεριφορά του τον εκδότη από την ποινική ευθύνη του άρθρου 79 Ν. 5960/1933, 
παρέχει όµως σ΄ αυτόν το δικαίωµα να αποκρούσει την αγωγή, εάν προβάλλει και 
αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιαίτερης συµφωνίας µε τον κοµιστή για την έλλειψη 
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διαθεσίµων κεφαλαίων πληρωµής της επιταγής και την έλλειψη καλής πίστης τούτου 
στην επιδίωξη είσπραξης της επιταγής, επειδή είχε αποδεχθεί τον κίνδυνο των 
επιζήµιων συνεπειών από την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής (ΕφΠειρ 665/1999 
Ελ∆νη 41.493, ΕφΑθ 10201/1996 Ελ∆νη 38.899,1. Μάρκου, ∆ικ. Επιταγής, 1995, 
σελ. 314). Ο ισχυρισµός αυτός του εκδότη της επιταγής, που καταλύει το δικαίωµα 
του κοµιστή της προς είσπραξη του τίτλου γενικώς ή πριν από την πάροδο ορισµένης 
προθεσµίας, αποτελεί ένσταση (ΕφΑθ 2292/2006 ∆ΕΕ 2006.930, ΕφΠειρ 601/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 297, 298, 300, 340, 345, 346, 914, 
ΚΠ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012, σελίδα 257 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1970 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµπλήρωση ατελούς επιταγής. Ένσταση ένσταση αντισυµβαττικής συµπλήρωσης. 
Έννοια κακής πίστης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5960/1933 «αν επιταγή, ατελής κατά 
την έκδοση, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνιών, η µη τήρηση των 
συµφωνιών τούτων, δύναται να αντιταχθεί κατά του κοµιστή, ειµή µόνον εάν ούτος 
απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήση αυτής διέπραξε βαρύ 
πταίσµα». Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι η επιταγή µπορεί να τεθεί σε 
κυκλοφορία µε µόνη την απλή υπογραφή του εκδότη, µε την προϋπόθεση να 
δηµιουργηθεί θεληµατικά ατελής επιταγή, η οποία όµως µπορεί να συµπληρωθεί από 
το λήπτη, µε βάση τη συµφωνία που έγινε. Η µη τήρηση της συµφωνίας για τη 
συµπλήρωση της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση της. Τέτοια 
(πλαστογράφηση) υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή (ή συναλλαγµατική), για 
την οποία δεν υπάρχει συµφωνία για τη συµπλήρωση της. Ο εκδότης της επιταγής 
µπορεί, κατά το ανωτέρω άρθρο, να προτείνει την ένσταση της αντισυµβαττικής 
συµπλήρωσης της εναντίον του αντισυµβαλλοµένου του λήπτη. Με την ένσταση αυτή 
δεν προβάλλει την ανυπαρξία εξουσίας στο λήπτη προς συµπλήρωση της λευκής 
επιταγής, αλλά ότι η συµπλήρωση έγινε αντίθετα προς τη γενόµενη συµφωνία των 
µερών.  
Εποµένως, σε περίπτωση παράδοσης ατελούς επιταγής, κατά κανόνα, τεκµαίρεται η 
ύπαρξη εξουσίας προς συµπλήρωση της, ο εκδότης δε της αντισυµβατικά 
συµπληρωθείσας λευκής επιταγής βαρύνεται µε την επίκληση και την απόδειξη της 
αντισυµβατικής συµπλήρωσης της. Κατά του κοµιστή τέτοιας επιταγής µπορεί να 
προβληθεί η ανωτέρω ένσταση της αντισυµβατικής συµπλήρωσης της, µόνον αν 
αυτός την απέκτησε µε κακή πίστη, ήτοι τελούσε εν γνώσει της ή διέπραξε βαρύ 
πταίσµα κατά την κτήση της, ήτοι από βαριά του αµέλεια αγνοούσε την 
αντισυµβατική της συµπλήρωση από το λήπτη. 
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- Κακή πίστη υπάρχει όταν ο αποκτών την επιταγή γνωρίζει ή από βαριά αµέλεια 
αγνοεί ότι η επιταγή ήταν ατελής και η συµπλήρωση της έγινε αντισυµβατικά. Για 
την έννοια της βαριάς αµέλειας εφαρµόζονται οι αρχές του κοινού δικαίου. Από τη 
στιγµή όµως που θα συµπληρωθούν τα ελλείποντα στοιχεία -ακόµα και αν η 
συµπλήρωση αυτή γίνει χωρίς να τηρηθεί η συµφωνία µεταξύ εκδότη και λήπτη ως 
προς τη συµπλήρωση της- η επιταγή θεωρείται ως να υπήρξε εξ αρχής (από το χρόνο 
παράδοσης της στο λήπτη) άρτια και παράγει τα αποτελέσµατα της έναντι του καλής 
πίστης κοµιστή.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012, σελίδα 362 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2372 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. ∆ικαίωµα αναγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 79 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, 914, 297 και 298 του 
ΑΚ, συνάγεται ότι ο εκδότης επιταγής σε διαταγή, που γνωρίζει ότι δεν έχει 
διαθέσιµα κεφάλαια υπέρ του κοµιστή αυτής (επιταγής) και γι` αυτό το λόγο δεν 
πληρώθηκε η επιταγή µέσα στη νόµιµη προθεσµία των οκτώ ηµερών (άρθρο 29 Ν. 
5960/1933) προς εµφάνιση της στην πληρώτρια Τράπεζα, ζηµιώνει µε τον τρόπο 
αυτό, παρά τον νόµο, ήτοι εναντίον των διατάξεων του ως άνω άρθρου 79 του Ν. 
5960/1933, κατά τις οποίες η πράξη αυτή του εκδότη της επιταγής αποτελεί ποινικό 
αδίκηµα, τον δικαιούχο (κοµιστή) της επιταγής και υποχρεούται σε αποζηµίωση του, 
γιατί η ως άνω διάταξη του άρθρου 79 του ν. 5960/1933, που παραβιάσθηκε µε την 
έκδοση και τη µη πληρωµή της ακάλυπτης επιταγής, θεσπίσθηκε για την προστασία 
όχι µόνο του δηµοσίου, αλλά και του ατοµικού συµφέροντος του δικαιούχου 
(κοµιστή) τη επιταγής. Για τη στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος του άρθρου 79 
του Ν. 5960/1933 και της αγωγής αποζηµιώσεως λόγω του αδικήµατος της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής, απαιτείται: α) η έκδοση έγκυρης επιταγής, β) η έλλειψη στην 
πληρώτρια τράπεζα αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων πληρωµής, γ) η εµπρόθεσµη, 
εντός οκτώ ηµερών από τη χρονολογία εκδόσεως της, εµφάνιση της προς πληρωµή, 
δ) η µη πληρωµή κατά την εµφάνιση της και ε) ο δόλος του δράστη.  
- Κατά το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933, ο κοµιστής µπορεί να ασκήσει την αναγωγή 
αυτού κατά των οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υπόχρεων, αν η επιταγή 
εµφανίσθηκε εγκαίρως, δεν πληρώθηκε και η άρνηση της πληρωµής βεβαιώνεται 1) 
µε δηµόσιο έγγραφο (διαµαρτυρικό) ή 2) µε δήλωση του πληρωτή που χρονολογείται 
και γράφεται επί της επιταγής, µε σηµείωση της ηµέρας της εµφάνισης, ή 3) µε 
χρονολογούµενη δήλωση γραφείου συµψηφισµού που βεβαιώνει ότι η επιταγή 
εγχειρίσθηκε εγκαίρως και δεν πληρώθηκε. Με την άνω διάταξη του άρθρου 40 του 
Ν. 5960/1933 ορίζονται οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες ο κοµιστής µπορεί να 
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ασκήσει το δικαίωµα αναγωγής και ειδικότερα (ορίζεται) ο τρόπος βεβαιώσεως της 
άρνησης πληρωµής της επιταγής. Ο εν λόγω, όµως, τρόπος βεβαιώσεως της άρνησης 
πληρωµής του άρθρου 40 Ν. 5960/1933 είναι µεν χρήσιµος προς απόδειξη της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος του άρθρου 79 του ίδιου νόµου, δεν 
αποτελεί όµως στοιχείο του εγκλήµατος αυτού και της αγωγής αποζηµιώσεως, λόγω 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αφού µε το τελευταίο άρθρο (79 Ν. 5960/1933) δεν 
γίνεται παραποµπή στο άρθρο 40, αλλά καθορίζονται περιοριστικά τα απαιτούµενα 
ως άνω στοιχεία του εγκλήµατος αυτού. Επίσης, δεν αποτελεί στοιχείο του άνω 
εγκλήµατος και της ανωτέρω αγωγής αποζηµιώσεως, η προς αποτροπή της 
κυκλοφορίας ακάλυπτων επιταγών επιβληθείσα µε το άρθρο 2 Ν∆ 1325/1972 
υποχρέωση της Τράπεζας, σε περίπτωση µη πληρωµής της επιταγής, ελλείψει 
διαθέσιµων κεφαλαίων, να βεβαιώσει τούτο είτε επί του σώµατος της επιταγής, είτε 
µε ιδιαίτερο έγγραφο. Εποµένως, τόσο η εµπρόθεσµη εµφάνιση, όσο και η άρνηση 
πληρωµής της επιταγής µπορούν να αποδεικνύονται µε οποιοδήποτε αποδεικτικό 
µέσο, ακόµη και µε µάρτυρες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 40, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 442 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Σε περίπτωση παραγραφής της αξιώσεως από την επιταγή, λόγω µη 
ασκήσεως αυτής µέσα στην προθεσµία του άρθρου 52 Ν. 5960/1933, δεν συντρέχει 
ακυρότητα της επιταγής και δεν µπορεί να γίνει λόγος για µετατροπή της ενοχής από 
επιταγή σε άλλη δικαιοπραξία 
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 182 ΑΚ, για τις προϋποθέσεις 
µετατροπής άκυρης δικαιοπραξίας σε άλλη έγκυρη, 29 Ν. 5960/1933, για την 
προθεσµία εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή, 40 και 52 ιδίου νόµου, για το 
χρόνο παραγραφής των εξ αναγωγής αγωγών του κοµιστή της επιταγής κατά των 
οπισθογράφων, του εκδότη και των λοιπών εξ αυτής υπόχρεων σε περίπτωση µη 
πληρωµής της επιταγής που εµφανίστηκε έγκαιρα, 60 του ίδιου νόµου, για την 
παροχή στον κοµιστή της επιταγής αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισµού, σε 
περίπτωση εκπτώσεως του από την αξίωση του από την επιταγή λόγω παραγραφής 
κατ΄ άρθρο 52 της αγωγής του από αυτή και 1 και 2 ιδίου νόµου για τα στοιχεία 
κύρους της επιταγής, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται και η µη παραµέληση 
της κατ΄ άρθρο 52 προθεσµίας ασκήσεως των εξ αυτής αξιώσεων του κοµιστή, 
συνάγεται ότι σε περίπτωση παραγραφής της αξιώσεως από την επιταγή, λόγω µη 
ασκήσεως αυτής µέσα στην προθεσµία του άρθρου 52 Ν. 5960/1933, δεν συντρέχει 
ακυρότητα της επιταγής. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να γίνει λόγος 
για µετατροπή της ενοχής από επιταγή σε άλλη δικαιοπραξία, αφού, κατά το άρθρο 
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182 ΑΚ, αυτό προϋποθέτει άκυρη δικαιοπραξία, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει 
στην προκειµένη περίπτωση. Συνεπώς, στην ανωτέρω περίπτωση, ο κοµιστής της 
επιταγής δεν µπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής βάσει της επιταγής 
αυτής είτε ευθέως είτε, κατά µετατροπή, ως συνιστώσας χρεωστικό οµόλογο (άρθρο 
76 εδ. β΄ Ν∆ της 17.7/13.8.1923) ή ως ενσωµατούσας αφηρηµένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους κατ΄ άρθρο 873 ΑΚ (ΑΠ 1459/1999 ΝοΒ 48. 1405, ΕφΙωαν 
43/2005 Ελ∆νη 2006 562, ΕφΘεσ 1121/2000 δηµοσίευση Νόµος, ΕφΘεσ 679/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 182, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 40, 52, 60, 
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 531, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. 
Παµπούκης  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4224 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις κατά του τρίτου. Πότε µπορούν να 
προβληθούν. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. ∆ικαστική µεσεγγύηση. 
- Κατά το άρθρο 725 παρ. 1 ΚΠολ∆, το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως 
ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση κινητών ή ακινήτων ή οµάδας 
πραγµάτων ή επιχειρήσεως, αν υπάρχει διαφορά σχετική µε την κυριότητα, τη νοµή ή 
την κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά σχετική µε αυτά ή αν κατά τις διατάξεις του 
ουσιαστικού δικαίου µπορεί να ζητηθεί µεσεγγύηση. Υπό τον όρο δικαστική 
µεσεγγύηση νοείται η παράδοση σε κάποιον, καλούµενο µεσεγγυούχο, δυνάµει 
δικαστικής απόφασης, του εριζόµενου πράγµατος κινητού ή ακινήτου κ.λπ., για την 
εξασφάλιση των επ΄ αυτού δικαιωµάτων ενός ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία 
(δικαιώµατα) αµφισβητούνται ή είναι αβέβαια, ο µεσεγγυούχος δε υποχρεούται να 
αποδώσει αυτούσιο το πράγµα, µόνο µετά από δικαστική απόφαση. Έτσι, η δικαστική 
µεσεγγύηση, που αντικατέστησε «τη συντηρητική κατάσχεση επί σκοπώ 
διεκδικήσεως» του προϊσχύσαντος δικαίου, διαφοροποιείται από το άλλο 
ασφαλιστικό µέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρο 707 επ. ΚΠολ∆), ως προς 
το ότι η µεν δικαστική µεσεγγύηση που διατάσσεται για την εξασφάλιση µη 
χρηµατικών απαιτήσεων, δεσµεύει προσωρινά το πράγµα, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η µελλοντική άµεση αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση 
αυτούσιου του δεσµευµένου πράγµατος, η δε συντηρητική κατάσχεση, που 
διατάσσεται για την εξασφάλιση χρηµατικών απαιτήσεων (άρθρα 723, 724 ΚΠολ∆), 
δεσµεύει προσωρινά το περιουσιακό αντικείµενο του οφειλέτη που κατασχέθηκε, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή, µετά την τροπή της συντηρητικής κατασχέσεως σε 
αναγκαστική (άρθρο 722 παρ. 1 ΚΠολ∆), η µελλοντική έµµεση αναγκαστική 
εκτέλεση, για την ικανοποίηση της χρηµατικής απαιτήσεως του δανειστή που την 
επέβαλε από το προϊόν του πλειστηριασµού. Κατά το άρθρο 727 ΚΠολ∆, στη 
δικαστική µεσεγγύηση εφαρµόζονται, µεταξύ άλλων, και τα άρθρα 715 και 721 του 
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ίδιου Κώδικα. Το πρώτο από αυτά ορίζει στην παρ. 1 εδ. α΄ ότι: «Απαγορεύεται και 
είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση η διάθεση των πραγµάτων που 
κατασχέθηκαν από εκείνον σε βάρος του οποίου έγινε η κατάσχεση». Εποµένως, 
σύµφωνα µε την πιο πάνω κατά παραποµπή νοµοθέτηση, απαγορεύεται και είναι 
άκυρη υπέρ εκείνου που ζήτησε τη δικαστική µεσεγγύηση η διάθεση των 
µεσεγγυηµένων πραγµάτων, από εκείνον σε Βάρος του οποίου διατάχθηκε το 
ασφαλιστικό αυτό µέτρο. Κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως του άρθρου 715 
παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολ∆, που είναι παρόµοια µε τις διατάξεις των άρθρων 958 παρ. 1 και 
997 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολ∆, η διάθεση είναι έννοια ευρύτερη της απαλλοτριώσεως και 
περιλαµβάνει οποιαδήποτε µεταβίβαση, σύσταση, επιβάρυνση και γενικώς νοµική 
µεταβολή του πράγµατος ή δικαιώµατος που συντηρητικώς κατασχέθηκε ή τέθηκε 
υπό δικαστική µεσεγγύηση (ΑΠ 1653/2008, 1306/2006). Υπό δικαστική µεσεγγύηση 
δύνανται να τεθούν και επιταγές, που εκδόθηκαν στα πλαίσια αµφοτεροβαρούς 
σύµβασης, στην περίπτωση, κατά την οποία ο ένας συµβαλλόµενος προεκπλήρωσε 
την παροχή του και ο άλλος εν µέρει ή ουδόλως την αντιπαροχή, και ειδικότερα επί 
συµβάσεως πωλήσεως (άρθρο 513 ΑΚ), αν ο αγοραστής προκατέβαλε µε τραπεζικές 
επιταγές το τίµηµα στον πωλητή, ενώ, αντιθέτως, ο τελευταίος αδυνατεί υπαιτίως να 
παραδώσει τα πωληθέντα πράγµατα ή παρέδωσε µέρος µόνον αυτών, και παρ΄ όλα 
αυτά κρατεί τις επιταγές, οπότε η έριδα και αµφισβήτηση των συµβληθέντων 
συγκεντρώνεται σε ποιον ανήκουν οι επιταγές, που δεν καλύφθηκαν µε την 
αντίστοιχη αξία των µη παραδοθέντων πραγµάτων. Μέχρις ότου, όµως, ο αγοραστής 
κινήσει τη διαδικασία των άρθρων 516, 382 και 383 ΑΚ και να ζητήσει την 
επιστροφή των επιταγών κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού για µη 
επακολουθήσασα αιτία, µπορεί να τύχει της προστασίας των άρθρων 831, 832 ΑΚ, σε 
συνδ. µε 725 και 726 ΚΠολ∆, τιθεµένων των επιταγών υπό δικαστική µεσεγγύηση, 
ώστε αυτές να µην πληρωθούν ή µεταβιβαστούν και ζηµιωθεί ο εκδότης αγοραστής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1,10,22 και 28 του Ν. 5960/1933 «Περί επιταγής» 
προκύπτει, ότι η ενοχή από τραπεζική επιταγή είναι αναιτιώδης, αφού η αιτία 
εκδόσεως της δεν αποτελεί στοιχείο της επιταγής. Συνεπώς, ο κοµιστής της επιταγής, 
όταν στρέφεται κατά κάποιου υπογραφέα, που ευθύνεται έναντι αυτού, δεν είναι 
υποχρεωµένος να επικαλεστεί και να αποδείξει, ότι υπάρχει κάποια νόµιµη αιτία για 
την ανάληψη υποχρέωσης από την επιταγή, αλλά στον καθού στρέφεται απόκειται να 
επικαλεστεί, κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού, και να αποδείξει, ότι 
λείπει η υποκείµενη αιτία ή ότι εκείνη που υπάρχει είναι ελαττωµατική και µε τον 
τρόπο αυτό να ελευθερωθεί. Μάλιστα, για την προβολή της έλλειψης υποκείµενης 
αιτίας δεν αρκεί ο ισχυρισµός του υπογραφέα, ότι χωρίς αιτία υπέγραψε την επιταγή, 
αλλά χρειάζεται να προσδιορίζεται και, σε περίπτωση αµφισβήτησης, να 
αποδεικνύεται, ότι ο υπογραφέας αναδέχθηκε την υποχρέωση από τον τίτλο της 
επιταγής για κάποια ορισµένη αιτία και ότι αυτή είναι ανύπαρκτη (ΑΠ 1512/2006 
124/2003,1702/2002 Ελ∆νη 2003.1605, ΕφΠειρ 1129/2004 ΠειρΝοµ 2005.53, ΕφΑθ 
3473/2009).  
Έτσι, ο οφειλέτης από επιταγή και ειδικά ο εκδότης µπορεί, όπως σε κάθε περίπτωση 
αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείµενη αιτία), η 
οποία τον συνδέει µε τον λήπτη που ενασκεί την απαίτηση από την επιταγή, 
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αντιτάσσοντας εναντίον του την ένσταση, ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοση της µε 
την ευρεία έννοια, δηλαδή, είτε διότι η αιτία είναι παράνοµη ή ανήθικη, είτε διότι 
αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή κατά την 
έκδοση της επιταγής, καθώς και το τυχόν ελάττωµα της αιτιώδους σχέσεως, οπότε, 
εάν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από επιταγή (ΑΠ 
896/2006, ΕφΛαρ 194/2009). Κατά συνέπεια, η ανυπαρξία ή το ελάττωµα της αιτίας 
υπογραφής της επιταγής, καίτοι δεν επιδρά στο κύρος της αντίστοιχης υποχρεώσεως 
από την επιταγή, παρ΄ όλα αυτά επιτρέπει στον οφειλέτη να εναντιωθεί µε ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωµής, που εκδόθηκε σε βάρος του µε βάση την επιταγή 
(άρθρα 632, 633 ΚΠολ∆) και να αντιτάξει ότι ο κοµιστής της επιταγής, σε διαταγή 
του οποίου χωρίς νόµιµη αιτία την εξέδωσε ή την οπισθογράφησε, έχει αποκτήσει 
από αυτόν περιουσιακό στοιχείο, που συνεπάγεται αδικαιολόγητο σε βάρος του 
πλουτισµό (ΕφΠατρ 276/2008). Εάν όµως ο κοµιστής της επιταγής, µετά του οποίου 
υφίσταται η ελαττωµατική βασική σχέση, µεταβίβασε αυτήν προς τρίτο µε 
οπισθογράφηση, τότε την ανωτέρω ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 
5960/1933, µπορεί να προτείνει ο υπόχρεος από την επιταγή εκδότης κατά του νέου 
κοµιστή, ο οποίος εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής, µόνον εάν ο τελευταίος κατά τον 
χρόνο της κτήσης της επιταγής γνώριζε (χωρίς να αρκεί αµέλεια ακόµη και βαριά) 
την ύπαρξη της παραπάνω ένστασης κατά του προηγουµένου κοµιστή του τίτλου και 
ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 37.646, ΕφΛαρ 30/2001 
ΕπισκΕ∆ 2001.197, ΕφΑθ 3925/2001 Ελ∆νη 44.529, ΕφΑθ 3586/2001 Ελ∆νη 
44.528, ΕφΘεσ 2543/2000 ΕπισκΕ∆ 2001.682). Για να είναι δυνατή, συνεπώς, η 
προβολή της ένστασης αυτής µε απαλλακτική ενέργεια, θα πρέπει ο τρίτος κοµιστής 
να είναι κακόπιστος (ΑΠ 1436/2003 Ελ∆νη 2005.772). Η κακή πίστη έχει 
εξειδικευµένο περιεχόµενο και για τη συγκρότηση της έννοιας αυτής απαιτείται: α) ο 
κοµιστής να γνώριζε κατά τον χρόνο που αποκτούσε την επιταγή την ύπαρξη των 
πραγµατικών γεγονότων που µπορούσε να αντιτάξει ο οφειλέτης κατά του πρώτου 
δικαιούχου και επίσης, ότι τα πραγµατικά αυτά περιστατικά συνιστούν ένσταση και 
Β) να ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. Ενέργεια προς βλάβη του οφειλέτη 
υπάρχει, όταν ο κοµιστής είχε τη συνείδηση ότι µε την απόκτηση του τίτλου, ήταν 
δυνατό να µαταιωθεί η προβολή της ένστασης αυτής από τον οφειλέτη, µε συνέπεια 
φυσικά να οδηγηθεί ο τελευταίος στην πληρωµή της επιταγής, η οποία (πληρωµή) 
χωρίς τη µεταβίβαση αυτή δεν θα γινόταν. Για να πραγµατοποιηθεί το περιεχόµενο 
του στοιχείου αυτού, δεν αρκεί απλή πιθανολόγηση της βλάβης, αλλά πρέπει να 
υπάρχει συνείδηση βλάβης, δηλαδή γνώση του δυνατού της βλάβης (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 
42.1144, ΕφΑθ 5289/2007, ΕφΑθ 3270/2000 ΕπισκΕ∆ 2001.417). Η κακή πίστη του 
κοµιστή πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της επιταγής και ουδεµία επίδραση ασκεί 
η µεταγενέστερη γνώση του (ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 1994,397, ΕφΙωαν 170/2002 ∆ΕΕ 
2003,810, ΕφΘεσ 1104/2008, ΕφΑθ 446/1999 Ελ∆νη 40,1137, ΕφΘεσ 1104/2008), 
δηλαδή, ο κοµιστής έχει υπέρ αυτού το απρόβλητο των ενστάσεων, ακόµη και αν 
µεταγενέστερα έµαθε την ύπαρξη της ένστασης ή συνειδητοποίησε τη βλάβη του 
οφειλέτη (ΑΠ 298/2010, 662/2010, ΕφΑθ 446/1999). Όµως, η µεταγενέστερη κακή 
πίστη του κοµιστή, εφόσον συντρέχουν και άλλα περιστατικά, που σχετίζονται µε την 
προηγηθείσα συµπεριφορά αυτού ή την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή 
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τις περιστάσεις που µεσολάβησαν, µπορούν να καταστήσουν την άσκηση του 
δικαιώµατος του ως άνω κοµιστή προς περαιτέρω χρήση της επιταγής και έκδοση 
διαταγής πληρωµής καταχρηστική. Συγκεκριµένα, κατά τη διάταξη του άρθρου 
281ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια 
που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το δικαίωµα θεωρείται, ότι 
ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου πριν από την άσκηση 
του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκηση του και καθιστούν αυτή µη 
ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 
2146/2009). Για να θεωρηθεί, συνεπώς, η άσκηση δικαιώµατος ως καταχρηστική, 
κατά την διάταξη αυτή, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν 
η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος, να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από 
την πραγµατική- κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν 
ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 
9/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 382, 383, 513, 516, 831, 832,  
ΚΠολ∆: 632, 633, 715, 721, 722, 723, 724, 725, 958, 997, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 10, 22, 28, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011, σελίδα 577 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 5 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Έκδοση διαταγής πληρωµής. Ακύρωση της διαταγής πληρωµής 
λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, 
µεταξύ των προϋποθέσεων µε τη συνδροµή των οποίων µπορεί να ζητηθεί η έκδοση 
διαταγής πληρωµής, είναι αφενός η ύπαρξη χρηµατικής απαίτησης του αιτούντος, 
από ορισµένη έννοµη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή, καθώς και το ποσό της, 
να αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν 
αποδεικνύονται εγγράφως, ο ∆ικαστής οφείλει, κατά το άρθρο 628 του ιδίου Κώδικα, 
να µην εκδώσει διαταγή πληρωµής, εάν δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής 
αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωµής, τότε αυτή ακυρώνεται, ύστερα από 
ανακοπή του οφειλέτη, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολ∆. Η ακύρωση της διαταγής 
πληρωµής για το λόγο αυτό απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα (ΟλΑΠ 10/1993 Ελ∆νη 38.769).  
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Έτσι το ∆ικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, εάν από τα έγγραφα που 
προσκοµίσθηκαν για την έκδοση της διαταγής πληρωµής δεν αποδεικνύεται η 
απαίτηση, δεν µπορεί να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία, διαφορετικά από εκείνα που 
προσκοµίσθηκαν στο ∆ικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής, αλλά οφείλει να 
δεχθεί την ανακοπή και να ακυρώσει αυτή (ΑΠ 1408/1987 ΕΕΝ 1988.755), χωρίς 
όµως η απόφαση αυτή να παράγει δεδικασµένο ως προς την ουσιαστική αξίωση, γιατί 
αντικείµενο της επί της ανακοπής δίκης είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας και του 
κύρους της διαταγής πληρωµής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης (ΑΠ 
1870/1986 Ελ∆νη 29.281, ΕφΠειρ 799/1999 Ελ∆νη 41.494).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 του Ν. 5960/1933 
«περί επιταγής», προκύπτει ότι κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής 
υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε αυτήν στον κοµιστή της, δικαιούται να απαιτήσει, κατά 
την πληρωµή της, την προς αυτόν παράδοση της επιταγής, µε εξοφληµένο 
λογαριασµό και, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τη σειρά τους, να εναγάγει 
ατοµικά ή οµαδικά, τους προγενέστερους αυτού υπόχρεους (οπισθογράφο, εκδότη ή 
άλλους), ζητώντας ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε µε τους τόκους από την ηµέρα 
της καταβολής αυτού και τα έξοδα. Η πληρωµή του ποσού της επιταγής από τον 
υπογράφοντα αυτή προς τον κοµιστή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση της παραπάνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση, η οποία στηρίζεται στην 
ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ επιταγής υπόχρεου και στο γεγονός της πληρωµής 
της επιταγής, το οποίο γεγονός της πληρωµής να αποδεικνύεται από την κατοχή α) 
του σώµατος της επιταγής και β) του εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται το 
ποσό που πλήρωσε αυτός στον κοµιστή της επιταγής (ΑΠ 1435/2003 ∆ΕΕ 2004.669, 
Εφ∆ωδ 184/2007, ΕφΘεσ 2292/2006, Εφ∆ωδ 34/2006 ∆ωδΝοµ 2006.734, ΕφΠειρ 
526/2003 ∆ΕΕ 2004.59).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 623, 624, 632, 633,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40, 44, 46, 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Νάξου 
Αριθµός απόφασης: 256 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προβολή προσωπικών ενστάσεων κατά του κοµιστή. 
Προϋποθέσεις προβολής. Επιταγή ευκολίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 τα εναγόµενα εξ επιταγής 
πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις, οι οποίες 
στηρίζονται στις προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη, ή τους προηγούµενους 
κοµιστές, µόνον αν ο κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει 
προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 280/1997 Ελ∆νη 1998. 108, ΑΠ 623/94 Ελ∆νη 36. 
348). ∆ηλαδή, για την δυνατότητα προβολής κατά του τρίτου κοµιστή ενστάσεων, οι 
οποίες στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις του εκδότου και των προηγούµενων 
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οπισθογράφων. απαιτείται αφενός µεν γνώση του κοµιστή της επιταγής του λόγου της 
ένστασης κατά το χρόνο της κτήσης της, αφετέρου σκοπός βλάβης του οφειλέτη κατά 
τον ίδιο χρόνο (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 42. 1145. ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 1994. 397. ΕφΑθ 
806/1999 Ελ∆νη 2000. 491). Μόνη η γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων δεν αρκεί, 
αλλά απαιτείται ο κοµιστής να ενεργεί προς το σκοπό να πληρωθεί η επιταγή (ΑΠ 
248/2001 ∆ΕΕ 2001. 888. ΑΠ 155/1999 ΕΕµπ∆ 1999. 538, ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 
1995. 348. ΑΠ 274/1994 ΝοΒ 1995. 58. ΑΠ 1664/1991 Ελ∆νη 1993. 336). Τέτοια 
ένσταση, η οποία στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις του ανακόπτοντα µε τον 
εκδότη ή προηγούµενους οπισθογράφους, είναι η έλλειψη υποκείµενης αιτίας, την 
οποία γνώριζε ο κοµιστής και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (ΕφΑθ 2009/2009 
Νόµος. ΕφΠειρ 506/2000 ΑρχΝ 2000.529). Η κακή πίστη του κοµιστή, που πρέπει να 
υπάρχει κατά το χρόνο οπισθογράφησης της επιταγής και ουδεµία ασκεί επίδραση η 
µεταγενέστερη γνώση (ΑΠ 370/1993 Ελ∆νη 1994. 397, ΕφΘεσ 1104/2008 Αρµ 
2009.74, ΕφΙωαν 170/2002 ∆ΕΕ 2003.810), έχει εξειδικευµένο περιεχόµενο, 
απαρτίζεται δε συγκεκριµένα από δύο στοιχεία, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να 
συνυπάρχουν για να συγκροτηθεί η ζητούµενη έννοια. Ειδικότερα, απαιτείται: α) ο 
κοµιστής να γνώριζε κατά το χρόνο που αποκτούσε την επιταγή την ύπαρξη των 
πραγµατικών γεγονότων που µπορούσε να αντιτάξει ο οφειλέτης κατά του πρώτου 
δικαιούχου και επίσης ότι τα πραγµατικά αυτά περιστατικά συνιστούν ένσταση και β) 
να ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. Ενέργεια προς βλάβη του οφειλέτη υπάρχει 
όταν ο κοµιστής είχε τη συνείδηση ότι µε την απόκτηση του τίτλου ήταν δυνατόν να 
µαταιωθεί η προβολή της ένστασης αυτής από τον οφειλέτη και ότι επιτυγχάνεται 
έτσι η πληρωµή του τίτλου, η οποία χωρίς τη µεταβίβασή του προς αυτόν δε θα 
επιτυγχανόταν. Για να πραγµατοποιηθεί το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού, δεν 
αρκεί απλή πιθανολόγηση της βλάβης, αλλά πρέπει να υπάρχει συνείδηση βλάβης, 
δηλαδή γνώση του δυνατού της βλάβης (ΑΠ 1436/2003 Ελ∆νη 46.772. ΑΠ 155/1999 
ΕΕµπ∆ 50.538, ΑΠ 280/1997 ΝοΒ 46.1233, ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 37.647, ΑΠ 8/94 
ΝοΒ 42.1144, ΕφΑθ 5876/2007 Ελ∆νη 2008.860).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632, 686 επ.,  
Κωδ∆ικ: 178, 191,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 825 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ίγραµµη επιταγή. Είδη διγράµµισης. Προσωπικές ενστάσεις. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 εδ. α΄ - δ΄ του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", ο 
εκδότης ή ο κοµιστής επιταγής µπορεί να τη διγραµµίσει. Η διγράµµιση γίνεται µε 
δύο παράλληλες γραµµές που τίθενται στο εµπρόσθιο µέρος της επιταγής και µπορεί 
να είναι γενική ή ειδική. Η διγράµµιση είναι, γενική, αν αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε 
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σηµείωση, ή αν φέρει τη µνεία «τραπεζίτης» ή ισοδύναµο όρο, και ειδική αν µέσα 
στις δύο γραµµές αναγράφεται το όνοµα τραπεζίτη. Στην πρώτη περίπτωση (γενική) η 
επιταγή πληρώνεται από την πληρώτρια µόνο στον σηµειούµενο τραπεζίτη ή αν 
αυτός- είναι ο πληρωτής µόνο σε τραπεζίτη ή σε πελάτη της (άρθρο 38 παρ. 1), ενώ 
στη δεύτερη (ειδική) η πληρωµή µπορεί να γίνει µόνο σε πελάτη του (άρθρο 38 παρ. 
εδ. α΄) .  
- Κατά την παράγραφο του ίδιου άρθρου, ο πληρωτής ή ο τραπεζίτης που δεν τηρεί 
τις ανωτέρω διατάξεις ευθύνεται για την εντεύθεν ζηµία µέχρι το ποσό της επιταγής. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επί επιταγής µε γενική διγράµµιση, αν αυτή δεν 
πληρωθεί σε τραπεζίτη ή πελάτη του πληρωτή, δεν επέρχεται ακυρότητα της 
επιταγής, αλλά µόνο γεννάται υποχρέωση του πληρωτή ή του τραπεζίτη προς 
αποζηµίωση, εφόσον προκλήθηκε ζηµία (ΕφΘεσ 2440/2006 Αρµ 2006.76, ΕφΑθ 
6734/2003 ∆ΕΕ 2005.63).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 12 παρ.1, 14, 22 και 28 του Ν. 
5960/1933 «περί επιταγής», προκύπτει ότι η ενοχή από την επιταγή είναι, αναιτιώδης, 
αφού η αιτία έκδοσης της δεν αποτελεί στοιχείο της επιταγής, ο δε κοµιστής 
ασκώντας αγωγή για πληρωµή δεν έχει υποχρέωση να επικαλεσθεί και αποδείξει την 
αιτία της έκδοσης της, αλλά ο καλούµενος σε πληρωµή οφειλέτης µπορεί να 
προβάλει κατά του κοµιστή ότι η πληρωµή αυτής οδηγεί σε αδικαιολόγητο πλουτισµό 
του, διότι, ο λόγος της έκδοσης ή οπισθογράφησής της εξέλιπε ή ήταν ανύπαρκτος η 
ελαττωµατικός και, έτσι να ελευθερωθεί. Τους ισχυρισµούς αυτούς, για έλλειψη 
υποκείµενης αιτίας, ο υπογραφέας µπορεί να τους προτείνει, τόσο έναντι εκείνου, ο 
οποίος αµέσως συνδέεται µαζί του, όσο και κατά των υπολοίπων δικαιούχων από την 
επιταγή. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 «περί 
επιταγής», 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 µε γνώση προς βλάβη του οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή, που εκφράζει το 
αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή, σαφώς συνάγεται ότι κατ΄ εξαίρεση µόνο 
επιτρέπεται η προβολή τέτοιων ενστάσεων από το εναγόµενο εξ επιταγής πρόσωπο 
κατά του κοµιστή, αν ο κοµιστής κατά το χρόνο κτήσης της επιταγής αφενός τελούσε 
σε γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων αυτών κατά του εκδότη ή των πριν από αυτόν 
κοµιστών του τίτλου και αφετέρου ενήργησε αυτός προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 
1436/2003 Ελ∆νη 2005.772, ΕφΑθ 2623/2006 ∆ΕΕ 2006.1045). Τέτοια ενέργεια 
υπάρχει όταν γνωρίζει κατά την κτήση του τίτλου ότι µε τη µεταβίβαση αυτή µπορεί 
να µαταιωθεί η προβολή των ανωτέρω ενστάσεων και ότι έτσι επιτυγχάνεται η 
πληρωµή του τίτλου, η οποία χωρίς την ανωτέρω µεταβίβαση δεν θα 
πραγµατοποιούταν (ΑΠ 281/2003 ∆ΕΕ 2003.806, ΕφΛαρ 368/2002 Ελ∆νη 2004.526. 
Απαιτείται, µε άλλα λόγια, αφενός γνώση από τον κοµιστή της επιταγής του λόγου 
της ένστασης, δηλαδή να γνώριζε το σχετικό γεγονός της ανυπαρξίας ή της 
ελαττωµατικότητας της εσωτερικής (βασικής) έννοµης σχέσης µεταξύ προηγούµενου 
κοµιστή και οφειλέτη, κατά το χρόνο της κτήσης της, αφετέρου σκοπός βλάβης του 
οφειλέτη, δηλαδή να απέκτησε την επιταγή για να τον εµποδίσει να αντιτάξει κατ΄ 
αυτού τον αδικαιολόγητο πλουτισµό του προηγουµένου κοµιστή και να επιτευχθεί 
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έτσι η πληρωµή του τίτλου, η οποία χωρίς τη µεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχανόταν 
(ΕφΑθ 2623/2006 ό.π., ΕφΠειρ 1129/2004 ΠειρΝοµ 2005.53). Μόνο η γνώση δηλαδή 
της ύπαρξης των ενστάσεων δεν αρκεί, άλλα απαιτείται ταυτοχρόνως ο κοµιστής να 
ενεργεί προς το σκοπό να πληρωθεί η επιταγή. Κρίσιµο χρονικό σηµείο για τη γνώση 
από µέρους του κοµιστή των ενστάσεων, που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις 
του εναγοµένου µε τον εκδότη ή και µε τους προηγούµενους κοµιστές, καθώς και για 
την εκ µέρους του πρόθεση βλάβης του οφειλέτη είναι εκείνο κατά το οποίο 
απέκτησε την επιταγή, ενώ ουδεµία επίδραση ασκεί η µεταγενέστερη γνώση. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 12, 14, 22, 28, 37, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 435 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ενστάσεις. Για την προβολή προσωπικών ενστάσεων δεν αρκεί 
η απλή γνώση του κοµιστή περί της υπάρξεως των ενστάσεων, αλλά απαιτείται και η 
συνδροµή και του άλλου στοιχείου, ότι η απόκτηση έγινε προς βλάβη του οφειλέτη. 
Επιταγή ευκολίας. Αλληλόχρεος λογαριασµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» τα πρόσωπα που 
ενάγονται ως υπόχρεα από επιταγή, δεν µπορούν κατ΄ αρχήν να αντιτάξουν κατά του 
κοµιστή ενστάσεις που πηγάζουν από τις προσωπικές σχέσεις αυτών µε τον εκδότη ή 
τους προηγούµενους κοµιστές. Η προβολή τέτοιων ενστάσεων επιτρέπεται µόνο κατ΄ 
εξαίρεση, αν ο κοµιστής κατά το χρόνο κτήσεως της επιταγής, αφενός τελούσε σε 
γνώση της υπάρξεως των ενστάσεων αυτών κατά του εκδότη ή των πριν από αυτόν 
κοµιστών του τίτλου και αφετέρου ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. Τέτοια 
ενέργεια προς βλάβη υπάρχει αναµφιβόλως όταν αυτός γνωρίζει κατά το χρόνο 
κτήσης της επιταγής ότι µε τη µεταβίβαση σε αυτόν της επιταγής είναι δυνατόν να 
µαταιωθεί η προβολή των ενστάσεων αυτών και ότι έτσι επιτυγχάνεται η πληρωµή 
του τίτλου, η οποία χωρίς αυτή την µεταβίβαση δεν θα επιτυγχανόταν. Για την 
προβολή δηλαδή των εν λόγω ενστάσεων δεν αρκεί η απλή γνώση του κοµιστή περί 
της υπάρξεως των ενστάσεων, αλλά απαιτείται και η συνδροµή και του άλλου 
στοιχείου, ότι η απόκτηση έγινε προς βλάβη του οφειλέτη, το οποίο δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι περιέχεται σε µόνο τον ισχυρισµό του τελευταίου περί της γνώσης της 
ύπαρξης των ενστάσεων κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου (ΑΠ 298/2010, ΑΠ 
662/2010, ΑΠ 1180/2009, ΑΠ 1456/2007 Ελ∆νη 2008.461, ΕφΑθ 1091/2010 ∆ΕΕ 
2010.822, ΕφΑθ 378/2009 Ελ∆νη 2010.188, ΕφΑθ 1611/2008 Ελ∆νη 2008.1509, 
ΕφΑθ 6469/2007 Ελ∆νη 2008.553, Α. Κιάντου-Παµπούκη, Η ουσιαστική και 
δικονοµική άµυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωµής 1994, σελ. 62 επ., 
Μάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής σελ.154 επ.). Τέτοιου είδους ένσταση αποτελεί και ο 
ισχυρισµός ότι η επιταγή είναι ευκολίας, περιεχόµενο της οποίας είναι ότι µεταξύ του 
εκδότη και του λήπτη της επιταγής δεν υπήρχε ουδεµία έννοµη σχέση, η οποία να 
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δικαιολογεί την έκδοση της επιταγής, η δε έκδοση έγινε για την εξυπηρέτηση του 
λήπτη ή του κοµιστή της, ώστε έτσι αυτός να φανεί φερέγγυος έναντι τρίτων (Εφ∆ωδ 
251/2009, Εφ∆ωδ 69/2007 ∆ωδΝοµ 2008.553, ΕφΑθ 2623/2006 ∆ΕΕ 2006.1045, 
ΕφΙωαν 280/2004 Αρµ 2005.1981, ΕφΑθ 5757/2003 Ελ∆νη 2004.862, ΕφΠατρ 
607/2003 ΑχΝοµ 2004.347). Για την κατά τα ως άνω κατ΄ εξαίρεση προβολή τέτοιων 
ενστάσεων, απαιτείται να περιέχονται στην ανακοπή κατά της εκδοθείσας διαταγής 
πληρωµής και να αποδεικνύονται, τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει τόσο η 
γνώση του κοµιστή για την ύπαρξη των ενστάσεων αυτών, όσο και ο σκοπός βλάβης 
του οφειλέτη, διαφορετικά η ανακοπή απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας 
(ΑΠ 1180/2009 ΕΠολ∆ 2010.443, ΕφΘεσ 1340/2001 Αρµ 57.142, ΜΠΘεσ 
1172/2010 Αρµ 2010.868).  
- Συνηθισµένη µορφή αλληλόχρεου λογαριασµού στις τραπεζικές συναλλαγές 
αποτελεί η σύµβαση µεταξύ τράπεζας και εµπόρου πελάτη της, µε την οποία η πρώτη 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον δεύτερο διαδοχικές πιστώσεις µέχρι 
ορισµένο ποσό και αυτός να παραδίδει στην τράπεζα χρήµατα ή τίτλους και γενικά 
κάθε βέβαιη και εκκαθαρισµένη παροχή, που εκφράζεται σε χρήµα, και συµφωνείται 
περαιτέρω ότι οι εκατέρωθεν παροχές καταχωρούνται σε ένα ή περισσότερα κονδύλια 
πιστώσεων και χρεώσεων και, µετά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού και τον 
συµψηφισµό των κονδυλίων χρεοπιστώσεων, θα αποβαίνει ο ένας ή ο άλλος 
πιστωτής ως προς το κατάλοιπο. Στη σύµβαση αυτή έχει εφαρµογή και η διάταξη του 
άρθρου 112 ΕισΝΑΚ, κατά την οποία ο αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασµός µπορεί 
να κλειστεί οριστικά σε κάθε χρόνο µε καταγγελία ενός από τους συµβαλλοµένους, 
οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου δικαιούται να το απαιτήσει αµέσως. Οι 
απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους, κατ΄ αρχήν, δεν καταχωρίζονται σε αλληλόχρεο 
λογαριασµό, επειδή δεν εισάγονται σ΄ αυτόν απαιτήσεις που εξαρτώνται από αίρεση 
ή προθεσµία. Ωστόσο τούτο είναι επιτρεπτό όταν υπάρχει σχετική συµφωνία των 
διαδίκων. Η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων µπορεί να γίνει µε σκοπό α) είτε την 
εξασφάλιση του καταλοίπου του λογαριασµού, β) είτε την εξόφληση των πιστωτικών 
τίτλων, γ) είτε για µελλοντική κάλυψη. Το αντίστοιχο ποσό αποβάλλει την 
αυτοτέλεια του µόνο στη δεύτερη περίπτωση. Ακόµη όµως και όταν γίνει 
καταχώρηση στο λογαριασµό της αξίας πιστωτικών τίτλων ως πληρωµής, ενώ δεν 
πρόκειται πραγµατικά για τέτοια, η καταχώρηση αυτή δεν δεσµεύει την εκ των 
πιστωτικών τίτλων απαίτηση, η οποία µπορεί έτσι να ασκηθεί ελεύθερα και 
ακολουθεί το δικαίωµα επί του εγγράφου (κυριότητας) το οποίο µπορεί να 
µεταβιβαστεί περαιτέρω µε οπισθογράφηση. Ετσι, αν οι πιστωτικοί τίτλοι 
πληρωθούν, εισέρχονται στο πιστωτικό σκέλος του λογαριασµού, ενώ αν δεν 
επιτευχθεί τελικά η είσπραξη της απαίτησης, είτε αποβάλλονται από το λογαριασµό, 
είτε η σχετική πιστωτική εγγραφή στο λογαριασµό, που δεν ανταποκρίνεται στην 
αλήθεια, ακυρώνεται µε αντίθετη χρεωστική εγγραφή (µέθοδος που αποκαλείται 
"αντιλογισµός" ή "αντιπέρασµα"), πράγµα το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός 
ότι η αποστολή των πιστωτικών τίτλων και η σχετική υπέρ του οφειλέτη τους 
πιστωτική εγγραφή στον αλληλόχρεο λογαριασµό έγινε µε τον εξυπακουόµενο όρο 
της είσπραξης τους (ΑΠ 1453/2007, ΑΠ 577/2003 Ελ∆νη 2004.1025, Εφ∆ωδ 
180/2009 ΕπισκΕµπ∆ 2010.836, ΕφΛαρ 297/2008 ΕπισκΕµπ∆ 2008.1052).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632, 686 επ.,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 779 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις κατά του κοµιστή. Επιταγή ευκολίας. 
∆εκτή η ανακοπή. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 (που είναι ταυτόσηµη µε 
αυτή του άρθρου 17 του Ν. 5325/1932) τα εναγόµενα από την επιταγή πρόσωπα 
µπορούν να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις 
προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη, ή τους προηγούµενους κοµιστές, µόνο αν ο 
κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε µε γνώση για να βλάψει τον 
οφειλέτη (βλ. ΑΠ 280/1997, ΝοΒ 46.1233, ΑΠ 623/1994, Ελ∆νη 1995.348). ∆ηλαδή, 
για τη δυνατότητα προβολής κατά του τρίτου κοµιστή ενστάσεων που στηρίζονται 
στις προσωπικές σχέσεις του εκδότη και των προηγούµενων οπισθογράφων 
απαιτείται αφενός γνώση από τον κοµιστή της επιταγής του λόγου της ένστασης κατά 
το χρόνο της κτήσης της και αφετέρου σκοπός βλάβης του κατά τον ίδιο χρόνο (βλ. 
ΑΠ 8/1994, ΝοΒ 42.1145, ΑΠ 370/1993, Ελ∆νη 1994.397). Από την παραπάνω 
διάταξη σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 1 του ιδίου νόµου προκύπτει το 
αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή, αλλά ο καλούµενος σε πληρωµή οφειλέτης 
µπορεί υπό τις άνω προϋποθέσεις να προβάλει ενστάσεις από την υποκείµενη σχέση, 
δηλαδή την αιτία. Τέτοια ένσταση η οποία στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις του 
ανακόπτοντος µε τον εκδότη, ή προηγούµενους οπισθογράφους είναι η έλλειψη 
υποκείµενης αιτίας την οποία γνώριζε ο κοµιστής και ενήργησε προς βλάβη του 
οφειλέτη (βλ. ΕφΠειρ 506/2000, ΑρχΝ 2000.529). Η κακή δε πίστη του κοµιστή 
πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο οπισθογραφήσεως της επιταγής και ουδεµία 
επίδραση ασκεί η µεταγενέστερη γνώση (βλ. ΕφΑθ 446/1999, Ελ∆νη 40.1137).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632 επ., 633, 635 επ.,  
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 17, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 880 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία σύµβασης περί επιταγής. Ευθύνη Τράπεζας για κάθε πταίσµα των 
προστηθέντων από αυτήν υπαλλήλων. Σχέση µεταξύ τράπεζας και πελάτη. Συρροή 
ενδοσυµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Συνυπαιτιότητα. 
- Ο εκδότης εκδίδει την επιταγή, στηριζόµενος στον ενοχικό του δεσµό µε τον 
πληρωτή (τράπεζα), ο οποίος παρέχει σε αυτόν το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση 
να διαθέτει τα κεφάλαια που έχει στην τράπεζα για την πληρωµή των εκδιδόµενων 
επιταγών και στην τράπεζα την υποχρέωση να εξοφλεί τις εκδιδόµενες επιταγές κατά 
τους όρους της σύµβασης, του Ν. 5960/1933 και των τραπεζικών συνηθειών. Για την 
εκ µέρους του εκδότη δυνατότητα διάθεσης των κεφαλαίων που διατηρεί στην 
τράπεζα απαιτείται κατ' άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 5960/1933 η κατάρτιση σχετικής 
συµφωνίας µε την τελευταία, η οποία καλείται σύµβαση περί επιταγής ή σχέση 
κάλυψης. Πρόκειται για διαρκή, ενοχική, άτυπη σύµβαση, η έλλειψη ή η 
ελαττωµατικότητα της οποίας δεν επιδρά στο κύρος του εκδιδόµενου τίτλου, δυνάµει 
της οποίας ο εκδότης αφενός αποκτά το δικαίωµα να διαθέτει τις πιστώσεις του στον 
τραπεζικό λογαριασµό µε επιταγές και αφετέρου αναλαµβάνει την υποχρέωση να έχει 
ή να µεριµνά για τον εφοδιασµό του συρόµενου µε την επιταγή τραπεζικού 
λογαριασµού µε διαθέσιµα κεφάλαια και να δεσµεύει τον πληρωτή προς πληρωµή 
των επιταγών του [Μάρκου, ∆ίκαιο επιταγής (2007) σελ. 101). Περαιτέρω, πέραν του 
ως άνω κατ' άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 5960/1933 περιεχοµένου της σύµβασης περί 
επιταγής, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων από τη σύµβαση 
αυτή ρυθµίζονται συµπληρωµατικά από τις γενικές περί εντολής διατάξεις, τους 
υπάρχοντες γενικούς όρους των συναλλαγών της τράπεζας και τις τραπεζικές 
συνήθειες, που επικρατούν για το είδος αυτό των συναλλαγών (Μάρκου, ο.π. σελ. 
106).  
- Η διάταξη του άρθρου 3 του Ν.∆. της 17.07-23.08.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύµων εταιρειών» κατά την οποία «η εκδότρια ονοµαστικής οµολογίας ή άλλης 
αποδείξεως καταθέσεως χρηµάτων εταιρεία, η πληρώσασα αυτήν εξοφληµένην διά 
της επ'αυτής υπογραφής του δικαιούχου, απαλλάσσεται και αν η υπογραφή ήτο 
πλαστή, πλην αν η εκδότρια κατά την πληρωµήν ετέλει εν δόλω ή εν µεγάλη 
αµέλεια», οριοθετούσα την ευθύνη της εταιρείας που πλήρωσε µόνον στην 
περίπτωση δόλου ή βαρείας αµελείας των οργάνων της δεν είναι εφαρµοστέα στην 
περίπτωση που η πληρώτρια τράπεζα, βάσει σύµβασης επιταγής, εξοφλεί 
πλαστογραφηµένη επιταγή στο φερόµενο κοµιστή και χρεώνει µε το αντίστοιχο ποσό 
το λογαριασµό του πελάτη της, που φέρεται ως εκδότης αυτής. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η τράπεζα ευθύνεται για κάθε πταίσµα των προστηθέντων από αυτήν 
υπαλλήλων, ως τούτο ειδικότερα προκύπτει από το άρθρο 3 παρ.1 εδ.α' του Ν. 
5960/1933 που ορίζει ότι «η επιταγή εκδίδεται επί τραπεζίτου έχοντος κεφάλαια εις 
την διάθεσιν του εκδότου επί τη βάσει συµφωνίας, ρητώς ή σιωπηρώς, καθ' ήν ο 
εκδότης έχει το δικαίωµα διαθέσεως των κεφαλαίων τούτων δι' επιταγής» και από το 
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άρθρο 35 του ίδιου νόµου που ορίζει ότι «ο πληρωτής, ο πληρώνων επιταγήν 
οπισθογραφήσιµον, υποχρεούται να εξακριβώσει την κανονικότητα της συνεχείας 
των οπισθογραφήσεων, ουχί όµως και την υπογραφήν των οπισθογράφων». Από τις 
τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση της πληρώτριας τράπεζας να 
ελέγχει την κανονικότητα της συνέχειας των γενόµενων οπισθογραφήσεων, όχι όµως 
και το υπαρκτό των υπογραφών των οπισθογράφων (ΑΠ 841/2006 ΧρΙ∆ 2006.732).  
- Από τη συναλλακτική σχέση που δηµιουργείται µεταξύ τράπεζας και πελάτη 
προκύπτουν τόσο γενικής φύσης υποχρεώσεις όσο και ειδικής, οι οποίες έχουν τη 
βάση τους σε συγκεκριµένη σχέση. Αναφορικά µε τη σύµβαση περί επιταγής, µεταξύ 
τράπεζας και πελάτη δηµιουργείται µία εξειδικευµένη σχέση εµπιστοσύνης αλλά εν 
µέρει και εξάρτησης του πελάτη, η οποία δηµιουργεί µία αυξηµένη υποχρέωση 
προστασίας των συµφερόντων αυτού, λαµβανοµένου επιπλέον υπ' όψη ότι ανάγεται 
και στην εκ µέρους της τράπεζας άσκηση εξειδικευµένου και δηµόσιου 
λειτουργήµατος, το οποίο αφορά στην ασφάλεια των συναλλαγών µε επιταγές. Ως εκ 
τούτου, από τη σύµβαση περί επιταγής, ορώµενη υπό το πρίσµα της συµπληρωτικής 
λειτουργίας της σύµφωνης µε την αντικειµενική καλή πίστη και τα οικεία 
συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των ενοχών (ΑΚ 288), προκύπτει η παρεπόµενη 
υποχρέωση της πληρώτριας τράπεζας να προβαίνει κατά την πληρωµή της επιταγής 
στον έλεγχο της γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη µε βάση όλα τα υπάρχοντα 
σε αυτήν στοιχεία [Μάρκου, ο.π. σελ. 121, Baumbach/Hefermehl, SchG, άρθρο 3 αρ. 
15 και 26), ήτοι και µε αντιπαραβολή προς το τυχόν τηρούµενο δείγµα υπογραφής 
του (βλ. ΑΠ 841/2006 ο.π.). Ο σχετικός έλεγχος της τράπεζας δεν πρέπει ασφαλώς να 
καθίσταται εµπόδιο στην ταχεία και χωρίς περιττές χρονοτριβές διεξαγωγή των 
πληρωµών των επιταγών. Ωστόσο η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόµενη ταχύτητα στις 
συναλλαγές δεν πρέπει να γίνεται εµπόδιο στον ως άνω εγγύτερο έλεγχο της 
γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη, η δε τράπεζα οφείλει να οργανώσει κατά 
τέτοιον τρόπο τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων της, εκµεταλλευόµενη και τις 
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να καθίσταται δυνατός αυτός ο 
έλεγχος καθώς η προστασία των συµφερόντων του εκδότη-πελάτη έχει εν προκειµένω 
το προβάδισµα. Πρέπει εξάλλου να γίνει δεκτό, ότι η συναλλακτική καλή πίστη 
επιβάλλει στο δανειστή (κοµιστή) της επιταγής, να ανέχεται κάποια κατά τις 
περιστάσεις λογική καθυστέρηση στην πληρωµή της [Μάρκου, ο.π. σελ. 131, 
Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο (2004) σελ. 237]. Το καθήκον αυτό περί 
ελέγχου της γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη, οσάκις υφίσταται δείγµα της 
υπογραφής του, σαφώς επιτείνεται όταν συντρέχουν επιπλέον ειδικές περιστάσεις 
δηµιουργούσες υπόνοιες πλαστότητας. Τυχόν παράβαση της ανωτέρω παρεπόµενης 
υποχρέωσης της τράπεζας περί προστασίας των συµφερόντων του εκδότη αποτελεί 
µορφή πληµµελούς ή ελαττωµατικής εκπλήρωσης της παροχής (Σταθόπουλος, ο.π. 
σελ. 1108, βλ. και ΕφΑθ 2408/2010 ∆ΕΕ 2010.1321, ΕΕµπ∆ 2011.110, ΠΠρΑθ 
926/2009 ΕπισκΕ∆ 2009.1069).  
- Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης υφίσταται όταν η υπαίτια 
ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη, διά της οποίας παραβιάζεται σύµβαση, δύναται 
πέραν της εκ της σύµβασης αξίωσης να επιστηρίξει και αξίωση εξ αδικοπραξίας. Το 
τελευταίο δε αυτό συµβαίνει, εάν η ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη και «άνευ της 
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συµβατικής σχέσεως διαπραττόµενη θα ήτο παράνοµος ως αντικείµενη εις το κατ' 
άρθρον 914 ΑΚ επιβαλλόµενον γενικόν καθήκον του µη ζηµιούν υπαιτίως άλλον» 
(ΟλΑΠ 967/1973 ΝοΒ 1974.505, ΑΠ 347/2010 ΕΕµπ∆ 2010.947).  
-  Κατά τις διατάξεις του άρθρου 300 ΑΚ «αν εκείνος που ζηµιώθηκε συνετέλεσε από 
δικό του πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση της, το δικαστήριο µπορεί να µην 
επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που 
ζηµιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει της ζηµία ή δεν επέστησε την 
προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα µεγάλης ζηµίας, τον οποίο ο 
οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει». Η ως άνω ρύθµιση είναι γενική για 
το δίκαιο της αποζηµίωσης, ισχύουσα για κάθε περίπτωση (ενδοσυµβατικής ή 
εξωσυµβατικής ή προσυµβατικής κλπ.) ευθύνης προς αποζηµίωση (Σταθόπουλος, ο.π. 
σελ. 566).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 288, 297, 298, 330, 334, 335, 340, 345, 346, 361, 362, 713, 714, 
ΚΠολ∆: 68, 176, 907, 908, 
Ν∆: 17.7-23.8/1923, άρθ. 3,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 3, 35, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1284 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Για την επιδίκαση τόκων απαιτείται εξώδικη 
όχληση. Έφεση κατά ερήµην απόφασης. 
- Η κρινόµενη αγωγή, για το αντικείµενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος 
δικαστικού ενσήµου µε τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. την εκκαλουµένη 
απόφαση), είναι ορισµένη και νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 
297, 298, 299, 932 ΑΚ σε συνδ. µε 79 Ν. 5960/1933, 346 ΑΚ και 1047 παρ. 1 
ΚΠολ∆, πλην του αιτήµατος επιδικάσεως τόκων υπερηµερίας από την εποµένη της 
ηµέρας εµφάνισης της επιταγής για πληρωµή, το οποίο είναι απορριπτέο ως µη 
νόµιµο, δεδοµένου ότι η νοµική βάση της αγωγής στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 
914 ΑΚ, ενώ η ενάγουσα δεν επικαλείται στο αγωγικό δικόγραφο εξώδικη όχληση 
των εναγοµένων (βλ. ΕφΛαρ 269/2004, ΕφΘεσ 1128/2003, ΕφΑθ 1841/2001, ΕφΑθ 
6489/1998 και Ι.Π. Μάρκου -∆ίκαιο Επιταγής, 4η έκδοση, σελ. 412).  
- Η έφεση αρµοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του προκείµενου ∆ικαστηρίου 
και ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα, δεδοµένου ότι οι διάδικοι δεν 
επικαλούνται, ούτε προκύπτει από τη δικογραφία επίδοση της εκκαλουµένης 
απόφασης (αρθ. 459 παρ. 1 - 2, 496 παρ. 1, 498, 511, 513 παρ. 1 οτοιχ. β, 516 παρ. 1, 
518 παρ. 2 και 520 παρ. 1 ΚΠολ∆). Εποµένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή. Επειδή 
δε η εκκαλουµένη απόφαση εκδόθηκε σαν να ήταν παρούσα η εναγοµένη και δεν 
απαιτείται η ευδοκίµηση κάποιου λόγου έφεσης για την εξαφάνιση της (ΑΠ 
1105/2005 Ελ∆νη 46. 1100, ΕφΛαµ 23/2010, ΕφΑθ 5224/2003 Ελ∆νη 2004.555) η 
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έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και στην ουσία της και στη συνέχεια, αφού εξαφανισθεί 
η εκκαλουµένη απόφαση µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση (528 
ΚΠολ∆) το ∆ικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στην έρευνα της νοµικής και 
ουσιαστικής βασιµότητας της αγωγής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 528, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 856 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κλοπή επιταγής. ∆υνατότητες εκδότη της επιταγής. Κήρυξη ανίσχυρου του τίτλου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4, 19, 21, 28, 32 και 40 Ν. 
5960/1933 και 844, 848 παρ. 2, 850, 851 παρ. 1 και 857 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο 
εκδότης επιταγής εις διαταγήν που στερήθηκε την κατοχή της εξαιτίας κλοπής, πριν 
από την παράδοσή της στον λήπτη, έχει τις εξής δυνατότητες: α) να διεκδικήσει την 
επιταγή κατ’ άρθρο 21 Ν. 5960/1933 από το νόµιµο κοµιστή της, δηλαδή αυτόν που 
θεµελιώνει το δικαίωµά του εκ του τίτλου σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, β) 
να ανακοινώσει στην πληρώτρια τράπεζα είτε ότι εξαιτίας της κλοπής ανακαλεί την 
επιταγή, είτε ότι η επιταγή εκλάπη, µε την ελπίδα ότι η πληρώτρια, που έναντι του 
νόµιµου κοµιστή δεν έχει ευθύνη εξ επιταγής για τη µη πληρωµή, δεν θα πληρώσει 
αυτόν τον κοµιστή κατά την εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή της, 
και γ) να επιδιώξει την κατά τον ΚΠολ∆ κήρυξη ανίσχυρου του τίτλου, αφού 
συµπεριλαµβάνεται και αυτός στην ειδική έννοια του νοµιµοποιούµενου «κοµιστή» 
του άρθρου 851 ΚΠολ∆ (βλ. ΑΠ 820/2002 Ελ∆νη 44.967, Κ. Μπέη, Πολιτική 
∆ικονοµία, άρθρο 851 αρ. 1.1). Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, άλλωστε, καθίσταται 
προφανές το έννοµο συµφέρον του να ζητήσει στη συγκεκριµένη περίπτωση τη 
δικαστική ακύρωση της επιταγής έναντι πάντων (βλ. ∆ελούκα στην ΕρµΑΚ 895 αρ. 
24, Αντάπαση σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, 895 αρ. 13).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 850 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία της 
πρόσκλησης µπορεί να κηρυχθεί αξιόγραφο ανίσχυρο και εφαρµόζονται και οι 
επόµενες ειδικές διατάξεις. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρµόζεται για τοκοµερίδια, 
µερισµατόγραφα, καθώς και για άτοκα γραµµάτια πληρωτέα εν όψει. Περαιτέρω από 
τις ακολουθούσες διατάξεις των άρθρων 851 και 852 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: 1. Σε 
τίτλους εις τον κοµιστή ή τίτλους που µεταβιβάσθηκαν µε λευκή οπισθογράφηση, την 
έκδοση της διαταγής για τη δηµοσίευση της πρόσκλησης δικαιούται να ζητήσει 
όποιος ήταν έως τώρα κοµιστής του τίτλου, που κλάπηκε, χάθηκε ή καταστράφηκε, 
και σε άλλα αξιόγραφα, όποιος µπορεί να ασκήσει δικαίωµα που πηγάζει από το 
αξιόγραφο αυτό και ότι η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει το ουσιώδες περιεχόµενο 
του αξιόγραφου και έχει κλαπεί, χαθεί ή καταστραφεί. Αντικείµενο της δίκης που 
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ανοίγεται κατά τα άρθρα 850 επ. ΚΠολ∆ είναι η δικαστική λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για να αποτραπεί η παροχή σε µη δικαιούχο της αξίας που έχει ενσωµατωθεί 
σε αξιόγραφο, το οποίο κλάπηκε, χάθηκε ή καταστράφηκε ή αντιστρόφως, να 
υποχρεωθεί ο οφειλέτης να εκδώσει νέο αξιόγραφο, σε αντικατάσταση εκείνου που 
τυχαίως καταστράφηκε. Νοµιµοποιούµενος να υποβάλει τη σχετική αίτηση στο 
δικαστήριο είναι ο κοµιστής του τίτλου, ο οποίος συνήθως είναι ο κάτοχός του. 
Ειδικά προκειµένου περί συναλλαγµατικής ή οπισθογραφήσιµης επιταγής, κοµιστής 
είναι ο κάτοχός της που στηρίζει το δικαίωµά του σε αδιάκοπη σειρά 
οπισθογραφήσεων, ακόµη και αν η τελευταία οπισθογράφηση είναι λευκή όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 5325/1932 περί συναλλαγµατικής και άρθρο 19 
Ν. 5960/1933 περί νόµου περί επιταγής (βλ. Αλ. Κιάντου- Παµπούκη, ∆ίκαιο 
Αξιογράφων, 3η έκδ. 1989, παρ.60 σελ. 193). Εκδότης αξιογράφου είναι το πρόσωπο 
που κατά τον ορισµό του νόµου καταχωρίζει εντολή πληρωµής σε έγγραφο και µε τον 
τρόπο αυτό ενσωµατώνει αντίστοιχη αξίωση πληρωµής θέτοντας αυτό σε κυκλοφορία 
(βλ. Κ. Μπέη, Πολ. ∆, τόµο 9 1993 άρθρο 851, 117 επ.). Εξάλλου, ναι µεν ορίζει η 
διάταξη του άρθρου 1 Ν. 5960/1933 του νόµου περί επιταγής τα τυπικά στοιχεία τα 
οποία πρέπει να περιέχει ο τίτλος για να ισχύσει ως επιταγής µε συνέπεια, αν λείπει 
έστω και ένα από τα στοιχεία αυτά, να µην µπορεί να ισχύει ο τίτλος ως επιταγή παρά 
µόνο στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του νόµου περί επιταγής. Όµως 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ως άνω νόµου επιτρέπεται η έκδοση λευκής επιταγής, 
βασικό γνώρισµα της οποίας είναι η κατά το χρόνο παραδόσεώς της από τον εκδότη 
στο λήπτη ηθεληµένη έλλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ή και όλων των 
τυπικών στοιχείων του άρθρου 1 του ιδίου νόµου πλην της υπογραφής (βλ. Νικ. 
Ρόκα, Αξιόγραφα 1992, παρ.413, σελ. 139, Ι. µάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής 1995, σελ. 
120 επ.). Μόνη όµως η υπογραφή από τον εκδότη της επιταγής, δεν αρκεί για το 
χαρακτηρισµό της ως λευκής επιταγής, αφού εκτός από την υπογραφή αυτή 
απαιτείται συµφωνία παραδόσεως µεταξύ του εκδότη και του λήπτη της επιταγής και 
εξουσιοδότηση του δευτέρου από τον πρώτο προς συµπλήρωση των ελλειπόντων 
στοιχείων του άρθρου 1 του ιδίου νόµου πλην της υπογραφής (βλ. Ν. Ρόκα, 
Αξιόγραφα 1992, παρ. 413, σελ. 139, Ι. Μάρκου, ∆ίκαιο επιταγής 1995, σελ. 120 επ.), 
ώστε ακολούθως να ασκηθούν από τον κοµιστή της τα προκύπτοντα εξ αυτής 
δικαιώµατα. Για τη γένεση εξ επιταγής υποχρεώσεως κατά την πρώτη κτήση αυτής 
είναι απαραίτητη εκτός από την υπογραφή και παράδοση της επιταγής βάσει 
συµβάσεως που συνάπτεται µεταξύ του δότη και του λήπτη του εγγράφου. Με την 
παράδοση αυτή εκφράζεται βούληση του δότη να δεσµεύεται από την περαιτέρω 
κυκλοφορία του τίτλου. Βέβαια όπως δέχεται η ορθή άποψη στην ελληνική, αλλά και 
στην αλλοδαπή θεωρία και λευκό αξιόγραφο δύναται να κηρυχθεί ανίσχυρο κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 850 επ. ΚΠολ∆, καίτοι πριν από τη συµπλήρωσή του δεν είναι 
ακόµη γεγεννηµένο το εξ αυτού δικαίωµα [βλ. Νικ. ∆ελούκα, Αξιόγραφα εκδ. 1980, 
σελ. 58, Κ. Βούτση, ∆ίκαιον των Αξιογράφων, τοµ. Α (1989) σελ. 52 επ.]. Όµως το 
επιτρεπτό της δυνατότητας κηρύξεως ως ανίσχυρου κατά τη διαδικασία του άρθρου 
850 επ. ΚΠολ∆ και λευκού αξιογράφου (π.χ. λευκής επιταγής) προδήλως αναφέρεται 
στην έννοια αυτής όπως δίδεται από το νόµο (βλ. άρθρο 10 Ν. 5325/1932 και άρθρο 
13 Ν. 5960/1933 περί συναλλαγµατικής και επιταγής αντίστοιχα), δηλαδή 
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αξιογράφου µε ασυµπλήρωτα από την αρχή ορισµένα στοιχεία, πλην της υπογραφής, 
προκειµένου περί επιταγής και την περί τούτου ηθεληµένη συµφωνία του δότη και 
λήπτη του αξιογράφου και συµφωνία παραδόσεώς του από τον πρώτο στο δεύτερο. 
∆εν δύναται, συνεπώς, να εφαρµοστεί η διαδικασία του άρθρου 850 επ. ΚΠολ∆ σε 
τίτλο, που φέρει απλώς την υπογραφή του εκδότη της επιταγής και η οποία γίνεται 
αντικείµενο κλοπής πριν ακόµη συµφωνηθεί η παράδοσή της από τον εκδότη σε 
συγκεκριµένο δικαιούχο, αφού στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν έχει γεννηθεί 
ακόµη η εξ επιταγής υποχρέωση του εκδότη, ούτε αυτός έχει εκδηλώσει τη βούλησή 
του να την κυκλοφορήσει, ούτε πρόκειται ακόµη για ολοκληρωµένο αξιόγραφο κατά 
την έννοια του άρθρου 850 επ. ΚΠολ∆ (ΕφΑθ 3562/1997 ΕΕµπ∆ 1999.88). Τα 
ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση που γίνεται αντικείµενο κλοπής 
ασυµπλήρωτο µπλοκ επιταγών. Ειδικότερα τα λευκά φύλλα επιταγών, που δεν 
φέρουν υπογραφή του εκδότη δεν είναι καν έγγραφα [ΕφΠειρ 322/2006 ∆ΕΕ 
2006.788, ΕφΑθ 8816/2003 ∆ΕΕ 2005.63, ΕφΑθ 887/2002 Ελ∆νη 43(2002).1711]. Η 
πλαστογράφησή τους µετά την κλοπή από αγνώστους ή και γνωστούς δράστες δεν τα 
µεταβάλλει σε αξιόγραφα αναφορικά µε τον αρχικό, αλλά κύριο του πράγµατος 
(φύλλου επιταγής λευκού), ο οποίος παραµένει τρίτος ως προς την επιταγή, δεν είναι 
νόµιµος κοµιστής της και δεν ευθύνεται από την επιταγή (βλ. άρθρο 10 Ν. 
5960/1933), για την οποία µπορεί πλέον να προσφύγει στη διαδικασία των άρθρων 
843 επ., 850 επ. ΚΠολ∆ µόνο ο νόµιµος κοµιστής της. Για τον κύριο του λευκού 
φύλλου υλικό αντικείµενο της κλοπής δεν είναι η επιταγή, που δηµιουργήθηκε το 
πρώτο µε την πλαστογράφηση και την κυκλοφορία της, αλλά το ίδιο το λευκό φύλλο, 
όχι ως αξιόγραφο, αλλά ως πράγµα. Τα άρθρα 850 επ. ΚΠολ∆. απαιτούν, όµως, 
αξιόγραφο, ενώ το άρθρο 843 παρ.1 ΚΠολ∆ προϋποθέτει µεν γενικά δικαίωµα ή 
απαίτηση, για την καταγγελία του οποίου χωρεί δηµόσια πρόσκληση, αλλά στις 
περιπτώσεις µόνο που ορίζονται από το νόµο και στην προκειµένη, εποµένως, 
περίπτωση από τα άρθρα 850 επ. ΚΠολ∆, που αναφέρονται σε αξιόγραφα (βλ. ΕφΑθ 
1350/1995 ΕΕµπ∆ 1995.422). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 843 επ., 844, 848, 850, 851, 857, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 4, 19, 21, 28, 32, 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 656 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συρροή αξίωσης από την επιταγή και αδικοπραξίας. Μεταχρονολογηµένη επιταγή. 
Προσωποκράτηση. Έφεση κατά ερήµην απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 του Ν. 5960/ 1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 Ν∆ 1325/1972, 914 επ., 297 και 298 του ΑΚ προκύπτει ότι, εκείνος που 
εκδίδει επιταγή σε διαταγή, εν γνώσει του ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια στην 
πληρώτρια Τράπεζα, είτε κατά το χρόνο της έκδοσης, είτε κατά το χρόνο της 
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πληρωµής, ζηµιώνει παράνοµα τον κοµιστή από τη µη πληρωµή της επιταγής κατά 
την εµφάνιση της. ∆ηλαδή, µε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 
5960/1933, η οποία χαρακτηρίζει την πράξη αυτή του εκδότη της επιταγής ποινικό 
αδίκηµα, εισάγεται απαγορευτικός κανόνας δικαίου. Εποµένως, ο εκδότης της 
επιταγής, υποχρεούται σε αποζηµίωση του κοµιστή, αφού η διάταξη έχει θεσπιστεί 
για να προστατεύσει όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και το συµφέρον του 
δικαιούχου της επιταγής, το οποίο συνίσταται στη µη διάψευση της εµπιστοσύνης 
εκείνου στην επιταγή, ως όργανο πληρωµής, κατά το χρόνο της εµφάνισής της προς 
πληρωµή. Η αξίωση αυτή προς αποζηµίωση (ισόποση µε την αξία της επιταγής) από 
το άρθρο 914 του ΑΚ, η οποία προϋποθέτει το έγκυρο της εκδοθείσας επιταγής (ΑΠ 
740/2001), συρρέει µε την αξίωση από επιταγή από το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 
και απόκειται στο δικαιούχο να επιλέξει ποια αγωγή θα ασκήσει, µε τον περιορισµό 
ότι η ικανοποίηση της µιας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση και της άλλης. Στοιχεία της 
αγωγής προς αποζηµίωση, είναι η ύπαρξη ζηµίας του δικαιούχου, η οποία 
προκαλείται υπαίτια µε την έκδοση της επιταγής, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιµα 
κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωµής αυτής και ο αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της ζηµίας του κοµιστή και της παράνοµης, ως άνω, συµπεριφοράς 
του εκδότη. ∆ικαιούχος της αποζηµίωσης, ως αµέσως ζηµιωθείς, είναι ο νόµιµος 
κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο εµφάνισης και βεβαίωσης της µη πληρωµής, 
αφού αυτός είναι εκείνος που ζηµιώνεται από την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής. Σε 
περίπτωση δε που ασκείται αγωγή από αδικοπραξία εξαιτίας έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής, ο ενάγων µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση, όχι µόνο για το ποσό της 
επιταγής, αλλά και για κάθε άλλη ζηµία που υπέστη από τη σε βάρος του 
αδικοπραξία του εκδότη της επιταγής, καθώς και χρηµατική ικανοποίηση για την 
αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης (ΟλΑΠ 30/2003 ΝοΒ 52.957, ΑΠ 12/2007 
ΑρχΝ 2007.713, ΑΠ 281/2003 Ελ∆νη 45.442, ΑΠ 1442/2003 Ελ∆νη 46.773, ΕφΘεσ 
353/2009 Αρµ 2010.1545).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 28, 29, 40, 52, 56 και 60 του Ν. 5960/1933, 
προκύπτει ότι, η επιταγή είναι πάντα πληρωτέα εν όψει, κάθε αντίθετη µνεία 
θεωρείται µη γεγραµµένη, η δε προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να εµφανιστεί 
προς πληρωµή, είναι οκτώ (8) ηµέρες, µε αφετηρία, τη σηµειούµενη ως χρονολογία 
έκδοσης στο σώµα της επιταγής ηµέρα. Εποµένως, ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής, 
είναι υποχρεωµένος κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις, σε αποζηµίωση του 
κοµιστή και αν ακόµη η επιταγή είναι µεταχρονολογηµένη, αφού και ως τέτοια είναι 
έγκυρη, δοθέντος του ότι, η επί της επιταγής σηµείωση του χρόνου έκδοσής της, είναι 
µεν απαραίτητο στοιχείο του κύρους της, το οποίο όµως δεν θίγεται, αν η 
σηµειούµενη χρονολογία δεν είναι αληθινή (άρθρα 1, 2 και 28 του Ν. 5960/1933, 
ΕφΑθ 6315/2008 ∆ΕΕ 2009.221, ΕφΛαρ 964/2006 ΑρχΝ 2007.456, ΕφΛαρ 323/2004 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2005.57). Μάλιστα, στην τελευταία αυτή περίπτωση (της έκδοσης 
µεταχρονολογηµένης επιταγής), είναι ευρύτερα τα χρονικά όρια µέσα στα οποία 
µπορεί να υπάρξει ως ακάλυπτη, αφού η µεταχρονολογηµένη επιταγή είναι 
ακάλυπτη, όταν εµφανισθεί και δεν πληρωθεί ελλείψει διαθεσίµων κεφαλαίων, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο του διαστήµατος, από την ηµέρα της πραγµατικής της 
έκδοσης, από την οποία αρχίζει το χρονικό τούτο διάστηµα (άρθρο 56 του Ν. 
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5960/1933), µέχρι την πάροδο της προθεσµίας προς εµφάνιση αυτής, υπολογιζόµενη 
από την ηµέρα που αναγράφεται στην επιταγή ως χρονολογία έκδοσης (ΟλΑΠ 
123/1981 ΝοΒ 1991.593, ΑΠ 651/2010, ΑΠ 12/2007 ΑρχΝ 2007.713, ΑΠ 
1898/2006, ΕφΘεσ 618/2009, ΕφΑθ 4442/2008 ∆ΕΕ 2009.971, ΕφΠατρ 112/2006 
ΕπισκΕµπ∆ 2006.520, ΕφΑθ 7805/2006 ∆ΕΕ 2008.607).  
- Ασκώντας την αξίωση προς αποζηµίωση κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας, 
παρέχεται στο δικαιούχο η ευχέρεια να ζητήσει, ταυτόχρονα, κατά την τακτική 
διαδικασία, και την απαγγελία προσωπικής κράτησης σε βάρος του εναγοµένου, 
εκδότη της επιταγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1047 του ΚΠολ∆, η 
οποία, όπως σε κάθε αδικοπραξία, είναι δυνητική και υπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστηρίου. Για την απαγγελία της προσωπικής κράτησης, αρκεί η 
αιτιολογία της απόφασης σχετικά µε το αποδεδειγµένο της συµπεριφοράς του 
οφειλέτη που συνιστά αδικοπραξία και των επίδικων αξιώσεων και δεν απαιτείται η 
αναφορά στην απόφαση για τη φερεγγυότητα ή την απόκρυψη τυχόν περιουσίας του 
εναγοµένου ή άλλες ειδικές συνθήκες ή περιστάσεις (ΑΠ 1010/2005 Ελ∆νη 47.137, 
ΑΠ 1180/2004 ΧρΙ∆ 5.251). Επισηµαίνεται, ότι η διάταξη του άρθρου 1047 παρ 1 
του ΚΠολ∆, για προσωπική κράτηση, µεταξύ άλλων και για απαιτήσεις από 
αδικοπραξία, δεν καταργήθηκε από τη διάταξη του άρθρ. 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου 
για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα του ΟΗΕ (που κυρώθηκε µε το ν. 
2462/1997), ούτε αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2, 5 παρ 3, 6 και 7 παρ. 1 και 
2 του Συντάγµατος (ΑΠ 777/2006 ∆ΕΕ 2006.1045, ΑΠ 327/2006 ΕΕµπ∆ 2006.571, 
ΑΠ 1180/2004 ∆ΕΕ 2005.455, ΕφΑθ 3067/2006 ∆ΕΕ 2006.1167, ΕφΠατρ 1318/2006 
ΑΧΑΝΟΜ 2007.424).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 528 του ΚΠολ∆ (όπως ισχύει πριν την αντικατάστασή του µε 
το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3994/2011, το οποίο δεν τυγχάνει εν προκειµένω 
εφαρµογής, ως εκ του χρόνου άσκησης της κρινόµενης έφεσης και των πρόσθετων 
λόγων αυτής), αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, η 
εκκαλουµένη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση 
και τους πρόσθετους λόγους. Η εξαφάνιση της απόφασης επέρχεται µε µόνη την 
άσκηση νοµότυπης και εµπρόθεσµης έφεσης, ανεξάρτητα αν οι λόγοι αυτής είναι και 
βάσιµοι κατ’ ουσίαν (Σ. Σαµουήλ η έφεση παρ. 228 δ). Στην περίπτωση αυτή, στα 
πλαίσια της προφορικής συζήτησης, που ισχύει πλέον σε όλη την έκταση των 
πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, η έφεση επιφέρει χωρίς έρευνα των λόγων της, την 
εξαφάνιση της εκκαλσυµένης απόφασης και την αναδίκαση της υπόθεσης από το 
Εφετείο, που µετατρέπεται ουσιαστικά σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο.  
Μετά την εξαφάνιση της απόφασης, χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου 
νέα συζήτηση της υπόθεσης, κατά τη οποία ο εκκαλών µπορεί να προβάλει όλους 
τους πραγµατικούς ισχυρισµούς τους οποίους και πρωτοδίκως είχε δικαίωµα να 
προτείνει, χωρίς να υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 527 του ΚΠολ∆, ενώ 
παράλληλα, για λόγους οικονοµίας της δίκης, εξετάζονται και οι µάρτυρες κατά την 
ίδια συζήτηση (ΑΠ 446/2006, ΑΠ 1015/2005 Ελ∆νη 46.1100, ΕφΑθ 683/2008 Ελ∆νη 
2008.1513, ΕφΠατρ 132/2008 ΑχΝοµ 2009.287, ΕφΠειρ 917/2005, Εφ∆ωδ 
386/2005).  
∆ιατάξεις: 



 

[50] 
 

ΑΚ: 297, 298, 330, 345, 346, 914, 
ΚΠολ∆: 450, 451, 527, 528, 1047,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 12, 28, 29, 40, 41 - 47, 52, 56, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 911 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από ακάλυπτη επιταγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 88 του Ν. 1969/1991 ορίζεται ότι: "1. Η βεβαίωση µη πληρωµής 
επιταγής δύναται να συντάσσεται και από κατάστηµα της πληρώτριας τράπεζας 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η 
επιταγή ή και από κατάστηµα τράπεζας διαφορετικής από την πληρώτρια. Η 
τελευταία αυτή τράπεζα ενεργεί µετά από σχετική εξουσιοδότηση του πληρωτή. 2. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου καθορίζονται ο 
χρόνος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας διατάξεως εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 6617/Β 104/1992 απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας και Εµπορίου (ΦΕΚ Β' 100), η οποία ορίζει τα εξής: "1. 
Η βεβαίωση µη πληρωµής της επιταγής σύµφωνα µε το άρθρο 88 Ν 1969/1991 
συντάσσεται µετά από σχετικές πληροφορίες και προκειµένου περί διαφορετικών 
τραπεζών µετά και από εξουσιοδότηση της πληρώτριας τράπεζας, επιτρεποµένης και 
επικοινωνίας και παροχής εξουσιοδότησης και µε ηλεκτρονικούς µηχανογραφικούς 
τρόπους. Η βεβαίωση γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 Ν∆ 1325/1972 µε µνεία 
της σχετικής εξουσιοδότησης όπου απαιτείται. 2. Η εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 88 Ν. 1969/1991 αρχίζει από την 20η Φεβρουαρίου 1992". Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31 εδ. α' Ν. 5960/1933 "η εµφάνισις εις 
συµψηφιστικόν γραφείον ισοδυναµεί προς εµφάνισιν 'προς πληρωµήν'". Με βάση τη 
διάταξη αυτή - και επειδή δεν εκδόθηκε το προβλεπόµενα από το εδάφιο β' της ίδιας 
διάταξης Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορισµού των συµψηφιστικών γραφείων στην 
Ελλάδα - ιδρύθηκαν µε σύµβαση µεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών, προς 
διευκόλυνση των µεταξύ τους εντός της χώρας συναλλαγών, συµψηφιστικά γραφεία, 
δηλαδή οργανώσεις στις οποίες οι Τράπεζες εµφανίζουν τις υπό την κατοχή τους (ως 
κοµίστριες) επιταγές που έχουν εκδοθεί επί άλλων Τραπεζών (µελών του 
συµψηφιστικού γραφείου) για να πληρωθούν µε αµοιβαίο µεταξύ των µελών τους 
συµψηφισµό. Τελευταίοι κοµιστές των τραπεζικών επιταγών που κοµίζοντα στα 
Γραφεία Συµψηφισµού από τις συνεργαζόµενες µε αυτά και τις πληρώτριες τράπεζες 
δεν είναι οι τελευταίοι οπισθόγραφοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), αλλά τα πιστωτικά 
ιδρύµατα (Τράπεζες), τα οποία αφού πρώτα τις πλήρωσαν στους πελάτες τους ή 
πίστωσαν, κατά το ποσό τους, τυχόν υπάρχοντες λογαριασµούς τους σ' αυτά, τις 
προσκόµισαν ακολούθως προς συµψηφισµό στα άνω Γραφεία, οπότε από αυτά - 
κατόπιν ελέγχου µέσω του µηχανογραφικού κέντρου της πληρώτριας Τράπεζας - 
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βεβαιώνεται η µη πληρωµή τους και επέρχεται, συµψηφισµός των αµοιβαίων, µεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, που µετέχουν στα Γραφεία Συµψηφισµού, απαιτήσεων . 
- Ενόψει των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν αποτελούν αναγκαία στοιχεία της επιταγής, 
κατ' άρθρο 1 Ν. 5960/1933, ούτε για την κατά τα άρθρα 623-634 ΚΠολ∆ εκδιδόµενη 
διαταγή πληρωµής µε βάση τραπεζική επιταγή, η αναγραφή του αριθµού 
λογαριασµού του εκδότη και του καταστήµατος του πληρωτή ή αναφορά του 
καταστήµατος στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η επιταγή 
και του διαφορετικού τυχόν καταστήµατος στο οποίο εµφανίστηκε προς πληρωµή, 
ούτε ότι τα δύο αυτά καταστήµατα (έκδοσης και προσαγωγής) ήταν συνδεδεµένα (on 
line) µε υπολογιστή.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνον αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δίκαιου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµόζεται, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµόζεται, εσφαλµένα η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δίκαιου εννοίας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας 
ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 623, 624,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 31,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 88 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1283 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
895, σχολιασµός Κ.Π.Γ.  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστικές εταιρείες 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 
Αριθµός απόφασης: 5375 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ασφάλιση ξένου συµφέροντος. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 12Α παρ. 1, 5 και 6 του Ν∆ 400/1970 «Περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως αυτές ισχύουν µετά τις επελθούσες µέχρι τώρα 
τροποποιήσεις, συµπληρώσεις και αντικαταστάσεις, ορίζονται, µεταξύ άλλων και τα 
εξής: «1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 
για παράβαση νόµου, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου 
ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί το στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η 
απόφαση περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης που ορίζει τον επόπτη και το εφαρµοστέο 
δίκαιο καταχωρείται στο Μητρώο ασφαλιστικών ανωνύµων εταιριών και περίληψη 
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αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στην Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος καταχωρείται στο µητρώο 
που τηρείται για τον λόγο αυτόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το περιεχόµενο του 
οποίου καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση. Κατά το στάδιο αυτό και µέχρι την 
περάτωση της εκκαθάρισης η ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε 
πτώχευση... 5. Κατά το χρονικό διάστηµα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται 
σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της 
και σε βάρος των ασφαλισµένων της ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, µέχρι το ποσό για 
το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις των δικαιούχων ασφαλίσµατος κατά της 
ασφαλιστικής επιχείρησης... 6. Με τη θέση της επιχείρησης σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση, οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων µε πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης 
και του εκκαθαριστή ή του επόπτη πτώχευσης και του συνδίκου. Εκκρεµείς διαφορές 
στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας εισάγονται, µε κλήση οποιουδήποτε 
νοµιµοποιουµένου, στο µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης 
ανεξάρτητα από το ποσό». 
Από τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις, σαφώς συνάγεται ότι, σε περίπτωση 
ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχειρήσεως, επακολουθεί το 
στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, κατά το οποίο αναστέλλονται οι ατοµικές 
διώξεις και η αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, και οι 
δικαιούχοι του ασφαλίσµατος και οποιασδήποτε άλλης απαιτήσεως κατ΄ αυτής 
υποχρεούνται να υπαχθούν στη διαδικασία αναγγελίας και επαληθεύσεως των 
απαιτήσεων τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στη διανοµή της ασφαλιστικής 
τοποθετήσεως. Επίσης, µε τη θέση της επιχειρήσεως σε ασφαλιστική εκκαθάριση, οι 
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε 
πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης και του 
εκκαθαριστή ή του επόπτη πτωχεύσεως και του συνδίκου. Ο θεσµός της 
ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, όπως περιγράφεται ειδικότερα στις διατάξεις 10 και 
12Α του Ν∆ 400/1970, προσοµοιάζει προς τον θεσµό της πτωχεύσεως, αφού και οι 
δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, τη σύµµετρη δηλαδή ικανοποίηση των δανειστών 
και για την επίτευξη του προβλέπονται ανάλογες διαδικασίες. Μάλιστα, ο θεσµός της 
ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως είναι ειδικότερος από αυτόν της πτωχεύσεως, του 
οποίου και προηγείται, αφού σύµφωνα µε την προεκτεθείσα 12Α παρ. 1 εδ. β΄ του Ν∆ 
400/1970, η οποία προστέθηκε µε το 35 παρ. 13 του Ν. 2496/1997, κατά το στάδιο 
της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως και µέχρι την περάτωση αυτής, η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, ενώ το εδ. β΄ της αυτής ως άνω 
παραγράφου προέβλεπε και αναστολή της διαδικασίας της πτωχεύσεως, που είχε 
κηρυχθεί κατά την προηγηθείσα της ενάρξεως ισχύος του νόµου διετία (βλ. σχετ. 
ΕφΠειρ 279/2001, ∆ΕΕ 2001. 870, ΕφΘεσ 1038/2009, ΕΕµπ∆ 2009.730). 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2496/1997, «Ασφαλιστική σύµβαση, 
τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», µε 
την ασφαλιστική σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την 
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υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενο της (λήπτη της 
ασφάλισης) ή σε τρίτο, παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική 
συµφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο 
συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του (ασφαλιστική περίπτωση). Εξ άλλου, 
ασφαλισµένος στη σύµβαση ασφαλίσεως ζηµιών, είναι το πρόσωπο που έχει 
συµφέρον στη διατήρηση του πράγµατος, αυτός δηλαδή του οποίου η οικονοµική 
σχέση µε το πράγµα θα θιγεί µε την επέλευση του κινδύνου και χάριν του οποίου 
συνάπτεται η σύµβαση ασφάλισης. Κατά κανόνα, οι ιδιότητες του ασφαλισµένου και 
του λήπτη της ασφάλισης συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Αν όµως οι άνω ιδιότητες 
δεν συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, όπως συµβαίνει επί ασφαλίσεως ξένου 
συµφέροντος, η ασφάλιση συνάπτεται για λογαριασµό άλλου και είναι γνήσια 
σύµβαση υπέρ τρίτου, διεπόµενη από τα άρθρα 410 επ. ΑΚ. Στην περίπτωση αυτήν 
τρίτος, δικαιούχος του ασφαλίσµατος, είναι ο ασφαλισµένος που ορίσθηκε από τη 
σύµβαση ότι απειλείται από τον ασφαλιστικό κίνδυνο και πλήττεται από την 
πραγµατοποίηση του. Αυτός (τρίτος) είναι ο µόνος που µπορεί να ζητήσει την 
καταβολή του ασφαλίσµατος απευθείας στον ίδιο. Κατά συνέπεια, ο τρίτος-
ασφαλισµένος νοµιµοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της σχετικής περί 
καταβολής του ασφαλίσµατος αγωγής κατά του ασφαλιστή (ΑΠ 11/2006, ΕφΘεσ 
1038/2009, ό.π.).  
Εξ άλλου, κατά το άρθρο 16 του Ν. 2496/1997, που ισχύει από 17.11.1997 (άρθρο 34 
του ιδίου Νόµου): «Στην ασφάλιση πραγµάτων, αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, 
βάση υπολογισµού του ασφαλίσµατος είναι η τρέχουσα αξία ή, αν δεν υπάρχει, η 
συνηθισµένη αξία αυτών κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Το ασφάλισµα 
καθορίζεται από την αντιπαραβολή της αξίας του πράγµατος πριν και µετά την 
πραγµατοποίηση του κινδύνου. Ο ασφαλιστής µπορεί µε ξεχωριστή συµφωνία, η 
οποία αποδεικνύεται µε έγγραφο, να προβεί σε αποτίµηση της ασφαλισµένης 
περιουσίας. Στην περίπτωση αυτήν το ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση την αξία της 
αποτίµησης. Η αποτίµηση µπορεί να προσβληθεί µόνον για πλάνη απάτη, απειλή ή 
εικονικότητα». Κατά δε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ίδιου νόµου: «Αν η αξία 
των πραγµάτων που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης 
υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισµένη αξία αυτών, κατά τον 
χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από τους συµβαλλοµένους µπορεί να 
απαιτήσει τη µείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπόλοιπο 
διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ο ασφαλιστής 
δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον. Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη 
της ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, η ασφάλιση 
είναι άκυρη». Ως τρέχουσα αξία, κατά την ανωτέρω έννοια, θεωρείται εκείνη που 
διαµορφώνεται στην αγορά, δηλαδή η αγοραία αξία. Με τις ανωτέρω διατάξεις 
θεσπίζεται η αρχή του αποζηµιωτικού χαρακτήρα της ασφαλιστικής συµβάσεως, 
αποκλειόµενης της δυνατότητας των ασφαλιζοµένων να χρησιµοποιούν τη σύµβαση 
για τον πορισµό κέρδους, προς πραγµατοποίηση του οποίου είναι ενδεχόµενη η 
ψευδής αποτίµηση των ασφαλιζοµένων πραγµάτων και στη συνέχεια η από δόλο 
καταστροφή αυτών, δηλαδή η πρόκληση επελεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως 
µε µέσα που αποκρούονται από την έννοµη τάξη και θεµελιώνουν και κοινώς 
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επικίνδυνα εγκλήµατα. Ενόψει δε του σκοπού της απαγορεύσεως της 
υπερασφαλίσεως και του περιορισµού της ασφαλιστικής συµβάσεως στον 
αποζηµιωτικό και µόνον χαρακτήρα της, οι διατάξεις που καθιερώνουν την 
απαγόρευση και τον περιορισµό αυτόν και αποσκοπούν στην προστασία της έννοµης 
τάξης, είναι δηµοσίας τάξεως, µη δυνάµενες να µεταβληθούν µε την ιδιωτική 
βούληση (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 6/1990, Ελ∆νη 31.552, ΕφΑθ 5400/2004, ΑρχΝ 
2006/1994, ΕΕµπ∆ 2006. 361, ΕφΑθ 6179/2007, Ελ∆νη 2008. 532, ΕφΑθ 4845/1999, 
Ελ∆νη 42. 456). Έτσι, αν έλαβε χώρα αποτίµηση της αξίας από τον ασφαλιστή, η 
οποία έγινε αποδεκτή, τότε η αποτίµηση αυτή υπερισχύει έναντι κάθε 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 (βλ. υπό την ισχύ της διάταξης 208 ΕµπΝ, αναλόγου περιεχοµένου 
µε τις ανωτέρω διατάξεις, τις ΑΠ 739/2003, ΑΠ 622/1993, Ελ∆νη 35.1278, ΕφΑθ 
6179/2007, Ελ∆νη 2008.532, ΕφΑθ 5740/2002, ΕπισκΕ∆ 2003.196). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 410 επ., 914,  
ΚΠολ∆: 178, 191, 444, 
ΕµπΝ: 208, 
Ν∆: 400/1970, 10, 12α, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1, 2, 7, 11, 14, 16, 17, 33, 35,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστικές εταιρείες 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 6 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας. Αναστολή κάθε 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισµένων της 
ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, µέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η 
ασφαλιστική επιχείρηση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12α παρ. 1, 5 και 6 του Ν∆ 400/1970 περί 
ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως αυτές ισχύουν µετά τις επελθούσες 
τροποποιήσεις, ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής: «1. Σε περίπτωση ανάκλησης 
της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόµου, καθώς και σε 
κάθε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία 
έχει απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί το στάδιο 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης. … 5. Κατά το χρονικό διάστηµα που η ασφαλιστική 
επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική 
εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισµένων της ασφαλίσεως αστικής 
ευθύνης, µέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική 
επιχείρηση. (ΕφΘεσ 1038/2009, ΕπισκΕµπ∆ 2009/730, ΜΠρΠειρ 5375/2010, ΕΠολ∆ 
2011/252).  
∆ιατάξεις: 
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Ν∆: 400/1970, άρθ. 12α,  

∆ηµοσίευση: INLAW 2013  

 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1213 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Ασφάλιση αυτοκινήτων. Ρήτρα απαλλαγής ασφαλιστή. 
Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε 
δικαιοπραξία απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 489/1976 
προκύπτει ότι µεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου µπορεί έγκυρα να συµφωνηθεί, 
ότι αποκλείεται η κάλυψη από τον ασφαλιστή των ζηµιών, που προκαλούνται από την 
κυκλοφορία του αυτοκινήτου, όταν τούτο οδηγείται από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την 
από το νόµο και για την κατηγορία του οχήµατος, το οποίο οδηγεί, προβλεπόµενη 
άδεια οδήγησης. Η συνοµολόγηση του όρου αυτού απαλλάσσει µεν τον ασφαλιστή 
της υποχρέωσης του να αποζηµιώσει τον ζηµιωθέντα τρίτο, παρέχει όµως στον 
ασφαλιστή το δικαίωµα να εναγάγει τον ασφαλισµένο του και να ζητήσει από αυτόν, 
ότι κατέβαλε στον ζηµιωθέντα τρίτο για την αποκατάσταση της ζηµίας, που ο 
τελευταίος υπέστη. Η συνοµολόγηση του παραπάνω όρου, που παρέχει στον 
ασφαλιστή δικαίωµα αναγωγής κατά του ασφαλισµένου, µπορεί να γίνει είτε µε την 
ενσωµάτωση του όρου αυτού στη σύµβαση ασφάλισης, είτε µε παραποµπή της 
σύµβασης ασφάλισης στους όρους της Κ4/585/5-4-1978 απόφασης του Υπουργείου 
Εµπορίου, η οποία έχει δηµοσιευθεί στο 795/1978 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και 
ορίζει στο άρθρο 25 περ. 6 ότι "αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίαι προξενούµεναι 
υπό οδηγού µη έχοντας την υπό του νόµου και δια την κατηγορίαν του οχήµατος, το 
οποίο οδηγεί, προβλεποµένης άδειαν οδηγήσεως". Η παραποµπή µπορεί επίσης να 
γίνει απευθείας στο εν λόγω ΦΕΚ, που περιέχει την υπουργική αυτή απόφαση µε 
όλους τους όρους της, αφού µέσω της αναφοράς αυτής είναι δυνατή και η γνώση του 
περιεχοµένου της Κ4/585/1978 υπουργικής απόφασης. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 
παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο 
όχηµα είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιείται ή για τη ρυµούλκηση 
στις οδούς οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή 
πραγµάτων, διακρίνεται δε σε αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης, αυτοκίνητο επιβατικό, 
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κλπ, ενώ µοτοσυκλέτα είναι κάθε δίτροχο 
µηχανοκίνητο όχηµα µε ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η µεγίστη εκ κατασκευής 
ταχύτητα είναι µεγαλύτερη των 45 χιλιοµέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισµένο 
µε κινητήρα εσωτερικής καύσης ο κυλινδρισµός του κινητήρα είναι µεγαλύτερος των 
50 κυβικών εκατοστών. Εξ άλλου, µε το άρθρο 94 παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω 
ΚΟΚ, καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τριτρόχων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών και προβλέπεται ποινική κύρωση για όποιον οδηγεί 
τέτοιο όχηµα χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνοµα του η κατάλληλη άδεια οδήγησης του. 
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Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) συνάγεται ότι η 
µοτοσυκλέτα αποτελεί διαφορετική από το αυτοκίνητο κατηγορία οχήµατος και οι για 
την οδήγηση του απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης αδείας, η οποία δεν αναπληρώνεται - 
καλύπτεται από την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα το 
δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που 
εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, όταν, καίτοι ανελέγκτως 
διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στις δηλώσεις 
βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή 
ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει, για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία τους, 
στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή προσφεύγει στη εφαρµογή των 
διατάξεων αυτού, και στη συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας, καίτοι δέχεται, 
επίσης ενελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη 
συµπληρώσεως ή ερµηνείας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΚΟΚ: 2,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6286 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ασφαλιστική 
εκκαθάριση. 
- Με τις, διατάξεις του άρθρου 12α παρ. 1, 5 και 6 του Ν∆ 400/1970 περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως αυτές ισχύουν µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις, 
ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής: «1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόµου, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία έχει 
απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί το στάδιο 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης... 5. Κατά το χρονικό διάστηµα που η ασφαλιστική 
επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική 
εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισµένων της ασφαλίσεως αστικής 
ευθύνης, µέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική 
επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις των 
δικαιούχων ασφαλίσµατος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. 6. Με τη θέση της 
επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µε πρωτοβουλία των δικαιούχων 
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ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης και του εκκαθαριστή ή του επόπτη 
πτώχευσης και του συνδίκου. Εκκρεµείς διαφορές στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας 
εισάγονται, µε κλήση οποιουδήποτε νοµιµοποιουµένου, στο µονοµελές πρωτοδικείο 
της έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό». 
Από τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις σαφώς συνάγεται, ότι σε περίπτωση 
ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχειρήσεως επακολουθεί το 
στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, κατά το οποίο αναστέλλονται οι ατοµικές 
διώξεις και η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ασφαλιστικής επιχειρήσεως και οι 
δικαιούχοι του ασφαλίσµατος και οποιασδήποτε άλλης απαιτήσεως κατ΄ αυτής 
υποχρεούνται να υπαχθούν στη διαδικασία αναγγελίας και επαληθεύσεως των 
απαιτήσεων τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στη διανοµή της ασφαλιστικής 
τοποθετήσεως, οι εκκρεµείς δίκες δε συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων, µε πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη 
εκκαθάρισης και του εκκαθαριστή ή του επόπτη πτωχεύσεως και του συνδίκου (Βλ. 
ΕφΘεσ 1038/2009, ΕφΠειρ 279/2001 ∆ΕΕ 2001,870).  
- Ο θεσµός της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, όπως περιγράφεται ειδικότερα στις 
διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του Ν∆ 400/1970, προσοµοιάζει προς τον θεσµό 
της πτωχεύσεως, αφού και οι δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, τη σύµµετρη δηλαδή 
ικανοποίηση των δανειστών και για την επίτευξη του προβλέπονται ανάλογες 
διαδικασίες. Μάλιστα ο θεσµός της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως είναι ειδικότερος 
από αυτόν της πτωχεύσεως, του οποίου και προηγείται, αφού, σύµφωνα µε την 
προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 12α παρ. 1 εδ. β΄ του Ν∆ 400/1970, η οποία 
προστέθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 13 του Ν 2496/1997, κατά το στάδιο της 
ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως και µέχρι την περάτωσης αυτής η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, ενώ το εδ. β΄ της αυτής ως άνω 
παραγράφου προέβλεπε και αναστολή της διαδικασίας της πτωχεύσεως που είχε 
κηρυχθεί κατά την προηγηθείσα της ενάρξεως ισχύος του νόµου διετία. Εκ των 
ανωτέρω συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας», που ορίζει ότι: «Από την κήρυξη της πτώχευσης οι 
απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή 
εµπράγµατο δικαίωµα παύουν να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους», πρέπει, 
για την ταυτότητα του δικαιολογητικού λόγου, να ισχύσει και στην περίπτωση της 
ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, η οποία, ως ήδη εξετέθη, αποτελεί θεσµό ανάλογο προς 
αυτόν της πτωχεύσεως, µετά του οποίου ταυτίζεται κατά βάση ως προς τον σκοπό και 
την τηρούµενη για την επίτευξη του διαδικασία. Εποµένως και στην περίπτωση της 
ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως οι υποκείµενες σε αυτήν απαιτήσεις των ασφαλισµένων 
παύουν να παράγουν τόκους, νόµιµους ή συµβατικούς, από τη θέση της ασφαλιστικής 
επιχειρήσεως στο καθεστώς της εκκαθάρισης (Βλ. ΕφΠειρ 279/2001 ό.π.). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ.,  
Ν∆: 400/1970, άρθ. 12α,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 35,  
Νόµοι: 3588/2007, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1390 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Καταβολή ασφαλίστρων και ασφαλιστική κάλυψη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν 
προσκοµίστηκαν.Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Ο νόµος 2496/1997 "Ασφαλιστική σύµβαση ..." ορίζει: α) Στο άρθρο 3 παρ.1: 
"Κατά τη σύναψη της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει 
στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι 
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει 
σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο 
ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκµαίρεται ότι είναι τα µόνα τα οποία 
επηρεάζουν την από µέρους του εκτίµηση και αποδοχή του κίνδυνου", β) Στην 
παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου: "Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωµα να 
καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε 
γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω 
προθεσµίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του 
ασφαλίσµατος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας 
του ασφαλιστή". γ) Στο άρθρο 4 παρ.1: "Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο λήπτης 
της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, µέσα σε δεκατέσσερις (14) 
ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο 
µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, αν ο ασφαλιστής 
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους 
ίδιους όρους" και δ) Στο άρθρο 6 παρ.1: "Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα σε µετρητά, είτε εφάπαξ είτε µε τµηµατικές καταβολές. Η 
ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της 
πρώτης δόσης της τµηµατικής καταβολής, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την 
ασφαλιστική σύµβαση ή από τις περιστάσεις".  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ η απόφαση υπόκειται σε 
αναίρεση, για έλλειψη νόµιµης βάσης (και) όταν περιέχονται σε αυτή αντιφατικές 
αιτιολογίες, οπότε δεν προκύπτει ποία περιστατικά δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας 
για να στηρίξει το διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως, ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος αν σωστά εφάρµοσε τον ουσιαστικό νόµο. Όταν όµως στην 
προσβαλλόµενη απόφαση υπάρχουν δύο ή περισσότερες αιτιολογίες, που 
διατυπούµενες επαλλήλως ή επικουρικώς, στηρίζουν αυτοτελώς η καθεµία το 
διατακτικό της και αντιφάσκουν µεταξύ τους, δεν ιδρύεται, κατά την αληθινή έννοια 
της παραπάνω διατάξεως, ο προβλεπόµενος, από αυτή λόγος αναιρέσεως, διότι το 
διατακτικό στηρίζεται όχι σε όλες συγχρόνως τις αιτιολογίες, αλλά µόνο στη µία από 
αυτές και µάλιστα πρωτίστως στην κυρία και επικουρικώς στις λοιπές. Το ίδιο δε 
ισχύει και ως προς τον από την ίδια διάταξη λόγο αναιρέσεως για ανεπαρκείς 
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αιτιολογίες, όταν ο λόγος αυτός στηρίζεται σε ασάφεια που δηµιουργεί η σύγχρονη, 
από τις περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες, λήψη υπόψη των περιστατικών που 
στηρίζουν το διατακτικό, οπότε δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ανεπαρκείς 
αιτιολογίες, αν, χωριστά για κάθε µία των επαλλήλων αιτιολογιών, δεν προκύπτει 
ασάφεια των δεκτών γενοµένων αντιστοίχως περιστατικών (ΑΠ 308/1999).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά 
την 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 ταυτότητα 
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∆ικ. 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. ∆εν είναι συνεπώς νόµιµη η κατ' 
έφεση επίκληση εγγράφου, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, µε ενσωµάτωση των 
προτάσεων προηγουµένων συζητήσεων, στις οποίες γίνεται επίκληση των εγγράφων, 
στις προτάσεις της δευτεροβάθµιας δίκης. ∆εν πρόκειται όµως για ενσωµάτωση, όταν 
στο κείµενο των προτάσεων της δευτεροβάθµιας δίκης περιέχονται, έστω και 
αυτούσιες, οι προτάσεις προηγούµενης συζητήσεως, καλυπτόµενες από την 
υπογραφή του πληρεξουσίου δικηγόρου στις προτάσεις της δευτεροβάθµιας δίκης, 
διότι µε τον τρόπο αυτό οι προηγούµενες προτάσεις και οι τελευταίες (ενώπιον 
δηλαδή του Εφετείου) κατέστησαν ενιαίες (ΟλΑΠ 14/2005, ΟλΑΠ 9/2000, ΑΠ 
476/2011). 
- Οι αναφερόµενοι στον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 περ.α' ΚΠολ∆ 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ) καλούνται σε 
εφαρµογή, όταν το γράµµα της δηλώσεως δεν είναι σαφές και γεννώνται αµφιβολίες 
ως προς την έννοια της δηλώσεως. Κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως 
αναζητείται η αληθής βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις (άρθρο 173 ΑΚ) και οι 
συµβάσεις ερµηνεύονται, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη (άρθρο 200 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν τις περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες υφίσταται µεν βούληση των µερών, υπάρχουν όµως κενά στην 
διατύπωση αυτής ή η δήλωση υπήρξε ατελής. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 1287, 1277, 1279, 1292, 1324, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 3, 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1345 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Ερµηνεία συµβάσεων. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων 
των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
ΟλΑΠ 4/2005). Οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του Α.Κ. 
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υφίσταται κενό στη σύµβαση ή ότι 
γεννιέται αµφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βουλήσεως. Παραβιάζονται δε οι 
κανόνες αυτοί όταν το ∆ικαστήριο, παρά τη διαπίστωση έστω και έµµεσα, κενού ή 
αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να 
προσφύγει σ` αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων ή να 
παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, µε την έννοια ότι το 
ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας κατέληξε (το 
δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΟλΑΠ 
26/2004, Α.Π 329/2006, Α.Π 1676/2002). Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του 
Α.Κ., αποσκοπούν στην ερµηνεία της δήλωσης βούλησης και κάθε µια από αυτές 
συµπληρώνει την άλλη. Η πρώτη εξαίρει το υποκειµενικό στοιχείο της δήλωσης, 
δηλαδή την άποψη του δηλούντος και απαιτεί η ερµηνεία να µην προσκολλάται στις 
λέξεις της δήλωσης αλλά να αναζητεί την αληθινή βούληση του δηλούντος, η δε 
δεύτερη εξαίρει το αντικειµενικό στοιχείο, δηλαδή την άποψη των συναλλαγών και 
επιβάλλει η δήλωση να ερµηνεύεται όπως απαιτεί η καλή πίστη, για τον 
προσδιορισµό της οποίας και µόνο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά 
ήθη. Καλή πίστη είναι η συµπεριφορά που επιβάλλεται στις συναλλαγές κατά την 
κρίση χρηστού και εχέφρονος ανθρώπου και νοείται αντικειµενικά, ενώ 
συναλλακτικά ήθη είναι οι συνηθισµένες, στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας. Για τη 
διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, µε 
διαφορετική κατά περίπτωση βαρύτητα, τα συµφέροντα των µερών και κυρίως 
εκείνου από αυτά, το οποίο αποβλέπει να προστατεύσει ο ερµηνευόµενος όρος, το 
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δικαιοπρακτικό σκοπό, τις συνήθειες και τις λοιπές τοπικές, χρονικές και άλλες 
συνήθειες, υπό τις οποίες έγιναν οι δηλώσεις βούλησης των συµβαλλοµένων καθώς 
και τη φύση της σύµβασης. Έτσι, κάθε δήλωση βούλησης θα πρέπει να ληφθεί µε την 
έννοια που απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά 
τους κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βούλησης και 
από τον τρίτο.  
- Η αληθινή έννοια αυτής της συµφωνίας, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, είναι ότι, 
κατά την πραγµατική βούληση των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εναγοµένη ασφαλιστική εταιρεία δεν θα 
αποζηµιώνει την ασφαλιζοµένη ενάγουσα στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει 
αθωωτική κατ' ουσίαν απόφαση για το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής από τυχόν σε βάρος 
του κατηγορία ότι προκάλεσε ο ίδιος την επέλευση του ασφαλιστέου κινδύνου, για 
τον οποίο ζητείται η αποζηµίωση. Η απόφαση που παύει οριστικά την ποινική δίωξη 
λόγω παραγραφής δεν είναι αθωωτική απόφαση, ούτε µπορεί να εξοµοιωθεί µ' αυτήν, 
αφού οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν σαφώς διαφορετικό έννοµο αποτέλεσµα, 
καθόσον η παραγραφή συνιστά λόγο αίροντα το αξιόποινο της πράξης και αποσβαίνει 
το δικαίωµα της πολιτείας να τιµωρήσει την αξιόποινη πράξη, χωρίς να εξαφανίζει 
την ύπαρξη του εγκλήµατος, όπως συµβαίνει αντιθέτως στην περίπτωση εκδόσεως 
αθωωτικής κατ' ουσίαν αποφάσεως. Η ερµηνεία αυτή της ως άνω συµφωνίας των 
διαδίκων συµβαδίζει και µε τα διδάγµατα της κοινής λογικής, καθώς η συµφωνία 
αυτή απέβλεπε στην προστασία των συµφερόντων της ασφαλιστικής εταιρείας από 
µια µεθοδευµένη επέλευση του ασφαλιστέου κινδύνου, προστασία που δεν επέρχεται 
µε την εξοµοίωση και ταύτιση στην έννοια της τελεσίδικης απαλλαγής, της 
ουσιαστικής αθώωσης (στην οποία και µόνη απέβλεπαν οι συµβαλλόµενοι) και της 
παύσης της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Εφόσον λοιπόν δεν υπήρξε 
τελεσίδικη απαλλαγή του νόµιµου εκπροσώπου της ενάγουσας για την πράξη της 
απάτης περί τις ασφάλειες, µε την έννοια της ουσιαστικής αθώωσης αυτού, κατά τα 
προαναφερθέντα, δεν γεννήθηκε η αξίωση αυτής για λήψη της ασφαλιστικής 
αποζηµίωσης και για το λόγο αυτό η αγωγή είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά 
αβάσιµη, δεκτού γενοµένου του σχετικού δευτέρου λόγου της εφέσεως της 
εναγοµένης". Έτσι που έκρινε το Εφετείο και δέχθηκε ότι η περιεχόµενη στον µε 
αριθ. 31 παρ. 1 και 4 όρο της σύµβασης ασφάλισης δήλωση των συµβαλλοµένων ότι 
"συνοµολογείται ότι το δικαίωµα του ασφαλιζοµένου προς απόληψιν αποζηµιώσεως 
δυνάµει της παρούσας ασφαλιστικής συµβάσεως δεν γεννάται προ της τελεσιδίκου 
απαλλαγής του από της τυχόν εισαχθείσης κατ' αυτού ποινικής δίκης ήτις έχει σχέσιν 
µε το ατύχηµα εξ ου υφίσταται η απαίτησις", ερµηνευόµενη όπως απαιτεί η καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ενόψει και της θεσπίσεώς της προς το συµφέρον της 
ασφαλιστικής εταιρίας, έχει την έννοια ότι ο ασφαλισµένος κατά του οποίου έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη περί τις ασφάλειες δικαιούται αποζηµίωσης µόνο αν 
κηρυχθεί αµετάκλητα αθώος της πράξεως για την οποία κατηγορήθηκε, ενώ δεν έχει 
τέτοια αξίωση αν η ποινική δίκη περατωθεί µε άλλον τρόπο και συγκεκριµένα µε 
οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής, όπως συνέβη στην ένδικη 
περίπτωση, παραβίασε ευθέως µε εσφαλµένη εφαρµογή και εκ πλαγίου µε ασαφείς 
και ανεπαρκείς αιτιολογίες τις ερµηνευτικές αρχές των άρθρων 173 και 200 του Α.Κ, 
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καθόσον µε βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στην απόφαση, η δοθείσα ερµηνεία 
δεν εναρµονίζεται µε την καλή πίστη και οδηγεί σε άτοπα αποτελέσµατα. Τούτο δε, 
διότι σύµφωνα µε την ερµηνεία αυτή επί ασκήσεως κατά του ασφαλισµένου ποινικής 
δίωξης για απάτη περί τις ασφάλειες, αποκλείεται δικαίωµα αποζηµίωσής του και 
στην περίπτωση ακόµα που από λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του δεν είναι 
δυνατό να εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της ουσίας της κατηγορίας και 
συνεπώς τελεσίδικη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, όπως συµβαίνει και όταν 
έχει παραγραφεί η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε ο ασφαλισµένος και το 
δικαστήριο παύει οριστικά την ποινική δίωξη. Η ερµηνεία που δέχθηκε το Εφετείο 
δεν µπορεί κατά λογική αναγκαιότητα να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση της 
ασφαλισµένης, αφού ισοδυναµεί µε παραίτηση από κάθε αξίωσή της σε περίπτωση 
µαταιώσεως της ποινικής διαδικασίας, πράγµα που θα οδηγούσε σε εκ των προτέρων 
δέσµευση αυτής να µην επιδιώξει έννοµη (δικαστική) προστασία των συµφερόντων 
της. Περαιτέρω, το Εφετείο, ενώ δέχεται ότι µόνο µε τη δοθείσα ερµηνεία 
προστατεύονται τα συµφέροντα της ασφαλίστριας εταιρίας, δεν εξηγεί γιατί η 
τελευταία δεν προστατεύεται εξίσου αποτελεσµατικά µε τη δικονοµική δυνατότητά 
της να αποδείξει, µε όλα τα επιτρεπόµενα στην αστική δίκη αποδεικτικά µέσα, στα 
οποία βεβαίως περιλαµβάνονται και όλα τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, τα 
θεµελιούντα την ποινική κατηγορία περιστατικά, τα οποία επικαλέσθηκε µε τις 
προτάσεις της και τα οποία θεµελιώνουν και την από το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 
2496/1997 καταλυτική της αγωγής ένστασή της ότι απαλλάσσεται της υποχρέωσής 
της για καταβολή του ασφαλίσµατος, επειδή η επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης, µε τον οποίο εξοµοιώνεται 
και η από πρόθεση ψευδής δήλωση περί κλοπής των ασφαλισµένων πραγµάτων (ΑΠ 
915/2007), όπως διελάµβανε η ποινική κατηγορία.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 955, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1251 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. ∆ικαίωµα εναντίωσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.4 του Ν. 2496/1997 "Ασφαλιστική σύµβαση, 
τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις", που 
εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση, ως εκ του χρόνου καταρτίσεως της ένδικης 
ασφαλιστικής σύµβασης: "Όταν η σύµβαση διέπεται από γενικούς ή ειδικούς 
ασφαλιστικούς όρους, ο ασφαλιστής οφείλει να µνηµονεύσει τούτο στο τµήµα του 
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης και να 
τους παραδώσει στον ασφαλισµένο µαζί µε το ασφαλιστήριο". Εξάλλου, κατά την 
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παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου: "Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς 
όρους σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τότε η σύµβαση θεωρείται ότι 
έχει συναφθεί µε βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις 
τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριµένη σύµβαση, 
εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται ρητά εντός δεκατεσσάρων ηµερών 
από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Αν παρέλθει αυτή η προθεσµία άπρακτη, η 
σύµβαση ισχύει αναδροµικά από το χρόνο της σύναψης της. Η ως άνω προθεσµία δεν 
αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν έχει ενηµερώσει σχετικά µε το δικαίωµα εναντίωσης 
τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή µε ευκρινή σηµείωση στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν χωριστό έντυπο υπόδειγµα δήλωσης 
εναντίωσης ...". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων και προς εκείνες των 
άρθρων 185, 189, 192, 361 ΑΚ προκύπτει ότι, µεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου, 
η σύµβαση ασφάλισης καταρτίζεται µε απλή συναίνεση και αποδεικνύεται µε το 
ασφαλιστήριο που εκδίδεται από τον ασφαλιστή και για το κύρος του οποίου αρκεί 
µόνο η υπογραφή του τελευταίου. Για τη δέσµευση του ασφαλισµένου από τους 
ενσωµατωµένους στο ασφαλιστήριο όρους, δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται το 
ασφαλιστήριο και από αυτόν, αφού η αποδοχή των όρων του µπορεί να γίνει και 
σιωπηρά. Στις περιπτώσεις όµως κατά τις οποίες η σύµβαση διέπεται από γενικούς 
και ειδικούς όρους ή φέρει παρεκκλίσεις από την αίτηση ασφάλισης και ο 
ασφαλιστής παραλείψει να εκπληρώσει τις επιβαλλόµενες σ' αυτόν από τις παρ. 4 και 
5 του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997 υποχρεώσεις προς τον λήπτη της ασφάλισης, 
εισάγεται απόκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ. 2 και 192 του Α.Κ. και 
θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου ότι η ασφαλιστική σύµβαση καταρτίσθηκε από 
την αρχή, στην περίπτωση µεν της παρ. 4 µε το περιεχόµενο που ορίζει η παρ. 6, στη 
δε περίπτωση της παρ.5 µε περιεχόµενο σύµφωνο µε την αίτηση ασφάλισης, χωρίς τις 
αναφερόµενες σ' αυτήν παρεκκλίσεις, οι οποίες προστέθηκαν από τον ασφαλιστή 
κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου (ΑΠ 217/2011).  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από την διάταξη αυτή λόγος 
αναιρέσεως (και) όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που αποτελεί την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του, επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης, και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως, για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 
432 ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου, καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, 
εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 185, 189, 191, 192, 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
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Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 2, 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1459 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Αποκλεισµός της ευθύνης του ασφαλιστή. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι αοριστία της αγωγής. Βασιµότητα της έφεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 αριθµ. 12 της υπ' αριθµ. Κ4/585/5-4-1978 
Απόφασης του Υπουργού Εµπορίου "περί καθορισµού των γενικών όρων του 
ασφαλιστηρίου του καλύπτοντος την εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικήν ευθύνην" 
(ΦΕΚ 795/1978 ΑΕ και ΕΠΕ) "αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίαι προξενούµεναι 
αµέσως ή εµµέσως από έκρηξιν ή φλόγας του οχήµατος ή πυρκαϊάν µεταδοθείσαν εξ 
αυτού". Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ο αποκλεισµός της ευθύνης του ασφαλιστή 
για το λόγο που αναφέρεται σ' αυτή, όχι έναντι αυτού που ζηµιώθηκε αλλά µόνο 
έναντι του ασφαλισµένου. Ο όρος αυτός για να είναι δεσµευτικός για τα µέρη της 
ασφαλιστικής σύµβασης πρέπει να έχει καταστεί περιεχόµενο της σύµβασης 
ασφάλισης. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε την ενσωµάτωση αυτούσιου του όρου στη 
σύµβαση ασφάλισης, είτε µε την παραποµπή της σύµβασης στους όρους της 
Κ4/385/5-4-1978 Α.Υ.Ε. και συγκεκριµένα στον παραπάνω όρο, ενώ αρκεί προς 
τούτο και παραποµπή απευθείας στο ΦΕΚ που περιέχει την εν λόγω Υπουργική 
Απόφαση (ΑΠ 76/2005, ΑΠ 1101/2004). Για τη δέσµευση του ασφαλισµένου δεν 
είναι απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο από αυτόν, αφού η αποδοχή των 
όρων του µπορεί να γίνει και σιωπηρά, µε διάφορους τρόπους, όπως µε την καταβολή 
των ασφαλίστρων, την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, την επικόλληση στο παρ-µπρίζ 
του αυτοκινήτου του ειδικού σήµατος που παραδίδει ο ασφαλιστής στον 
αντισυµβαλλόµενο ή τη δήλωση του επιγενόµενου ατυχήµατος (ΑΠ 1491/2006, ΑΠ 
525/2001). Η συνοµολόγηση του προαναφερόµενου όρου δεν απαλλάσσει, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τον ασφαλιστή της υποχρέωσης να αποζηµιώσει τον τρίτο που 
ζηµιώθηκε, παρέχει όµως σ' αυτόν δικαίωµα αναγωγής, η οποία στηρίζεται στο 
γεγονός ότι, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση από την ασφαλιστική "σύµβαση 
κατέβαλε στον ζηµιωθέντα το ποσό της ζηµίας του και µε τον τρόπο αυτό, 
ελευθέρωσε τον ασφαλισµένο από τη δική του ευθύνη, υποκαθιστάµενος, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 488 ΑΚ, στα δικαιώµατα του ζηµιωθέντος, του οποίου η 
απαίτηση µεταβιβάζεται από το νόµο αυτοδικαίως σ' αυτόν. Έτσι, ο ασφαλιστής 
αποκτά το δικαίωµα να στραφεί κατά του ασφαλισµένου και να απαιτήσει από 
εκείνον ό,τι εκείνος όφειλε και αυτός, εξαιτίας της ασφαλιστικής κάλυψης της 
ευθύνης του, κατέβαλε στον ζηµιωθέντα, έχοντας όµως ο ασφαλισµένος κατά την 
άσκηση της αξίωσης αυτής του ασφαλιστή, τη δυνατότητα να αντιτάξει ό,τι θα 
µπορούσε να αντιτάξει κατά του ζηµιωθέντος (ΑΠ 194/1992). Με το νεότερο Νόµο 
3557/2007 περιορίσθηκαν δραστικά οι περιπτώσεις των λόγων εξαίρεσης τους 
οποίους προέβλεπαν τα άρθρα 25 και 26 της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. και τους οποίους 
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µπορούσε ο ασφαλιστής να συµφωνήσει υπέρ του, συνάπτοντας την ασφαλιστική 
σύµβαση, µεταξύ δε αυτών και η περίπτωση του αριθµού 12 του άρθρου 25, µε 
συνέπεια ο λόγος αυτός να µην επιτρέπεται να διαλαµβάνεται πλέον ως λόγος 
εξαίρεσης στις συναπτόµενες συµβάσεις, στις δε υφιστάµενες να καθίσταται εφεξής 
αυτοδικαίως άκυρος, εφόσον όµως δεν έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση µέχρι 
την έναρξη ισχύος του νόµου (14.5.2007). Αντίθετα, στις περιπτώσεις, όπως η 
κρινόµενη, όπου η ασφαλιστική περίπτωση έχει επέλθει στις 5-1-2004, ήτοι πριν την 
έναρξη ισχύος του νόµου και η σχετική αξίωση του ασφαλιστή κατά του 
ασφαλισµένου έχει γεννηθεί, αυτή δεν επηρεάζεται από το νέο νόµο.  
- Η ρήτρα στο ασφαλιστήριο για εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη ζηµιών που 
προξενούνται αµέσως ή εµµέσως από έκρηξη ή φλόγα του ασφαλισµένου οχήµατος ή 
πυρκαϊά που µεταδόθηκε από αυτό σε αυτοκίνητο τρίτου, αποτελεί αληθώς 
καλυµµένο συµβατικό ασφαλιστικό βάρος. Όµως, προϋπόθεση για τη λειτουργία 
αυτής σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης, είναι να υφίσταται υπαιτιότητα αυτού (ΑΚ 
330). Εποµένως, ο ασφαλιστής που υποχρεώθηκε να καταβάλει ή κατέβαλε 
οικειοθελώς αποζηµίωση σε τρίτο ζηµιωθέντα, χωρίς να έχει ευθύνη λόγω της 
συµβατικής εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη των ζηµιών από πυρκαϊά σε 
αυτοκίνητο τρίτου, δεν δικαιούται να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισµένου και 
να αξιώσει από αυτόν το καταβληθέν ποσό, αν τον τελευταίο δεν βαρύνει υπαιτιότητα 
στην πρόκλησή της. Για την απόδειξη του ως άνω στοιχείου της υπαιτιότητας, που 
αποτελεί την κύρια προϋπόθεση απαλλαγής του ασφαλιστή, δεν υπάρχουν στο 
Ελληνικό δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης ειδικές διατάξεις που να ρυθµίζουν το θέµα 
αυτό. Αλλά ούτε και στα άρθρα 25 και 26 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, ούτε στο Νόµο 
2496/1997 υπάρχουν γενικές ή ειδικές ρυθµίσεις, από τις οποίες θα µπορούσε να 
συναχθεί ερµηνευτική απάντηση στο εν λόγω ζήτηµα. Εποµένως, η απάντηση πρέπει 
να δοθεί µε αξιοποίηση των γενικών αρχών, όπως είναι η ανώµαλη εξέλιξη της 
ενοχής, που εκδηλώνεται µε την αδυναµία παροχής, την υπερηµερία του οφειλέτη ή 
την πληµµελή εκπλήρωση της παροχής (βλ. ΑΚ 330, 335, 336, 337 και 382). Από τις 
διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι η ευθύνη του οφειλέτη, στην περίπτωση της ανώµαλης 
εξέλιξης της ενοχής διέπεται από την αρχή της τεκµαιρόµενης υπαιτιότητας. Κατά 
συνέπεια, εναπόκειται στον εξ αναγωγής εναγόµενο να επικαλεστεί και να αποδείξει 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά για να καταρρίψει το εις βάρος του τεκµήριο 
υπαιτιότητας (ΑΠ 2277/2009, ΑΠ 1451/2009, ΑΠ 1357/2008).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, η συνδεόµενη δηλαδή µε την νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρ. 
559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για τον σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία, απ' όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, ενώ αντίθετα η 
ποσοτική (ή ποιοτική) αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για την θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθ. 559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆. Σε κάθε 
όµως περίπτωση η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο 
δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως σύµφωνα µε το άρθ. 
562 παρ. 2 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους οι 
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οποίοι κατ' εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της 
ουσίας και ειδικώς δεν αφορά την δηµοσία τάξη (ΟλΑΠ 1/1987).  
- Με τα άρθρα 520 παρ. 1 και 533 ΚΠολ∆ ορίζεται, ότι το έγγραφο της έφεσης πρέπει 
να περιέχει, πλην άλλων, και τους λόγους της έφεσης, καθώς και ότι το Εφετείο, αν 
κρίνει παραδεκτή την έφεση, εξετάζει το παραδεκτό και βάσιµο των λόγων της. Από 
το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι όταν έγινε δεκτή πρωτοδίκως η 
αγωγή και ασκήθηκε έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως αβάσιµη κατ' ουσίαν, δεν 
µπορεί να θεµελιωθεί λόγος αναίρεσης σε ισχυρισµό που δεν προτάθηκε µε τους 
λόγους εφέσεως, έστω κι αν προτάθηκε µε τις προτάσεις του εκκαλούντος ή ήταν 
εξεταστέος αυτεπαγγέλτως, αφού αφενός µεν πρόταση νέου λόγου εφέσεως µε τις 
προτάσεις δεν είναι παραδεκτή, (άρα ο ισχυρισµός δεν προτάθηκε "νοµίµως", στο 
Εφετείο, όπως απαιτεί η προπαρατεθείσα διάταξη), αφετέρου δε µόνο το γεγονός ότι 
ο µη προταθείς ισχυρισµός ήταν εξεταστέος αυτεπαγγέλτως δεν αρκεί για το 
παραδεκτό του επ' αυτού στηριζόµενου λόγου αναίρεσης, εκτός αν συντρέχει κάποια 
από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προπαρατεθείσα διάταξη (ΑΠ 
500/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 335, 336, 337, 382, 488, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 4,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2, 6, 10, 11,  
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 93, σχολιασµός Αθανάσιος 
Κρητικός  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 494 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αν κατάθεση της βεβαιώσεως 
ασφαλίσεως δεν γίνει κατά τον ως άνω προσδιοριζόµενο τρόπο, ήτοι στο αρµόδιο 
Τµήµα Τροχαίας αµέσως µετά το ατύχηµα και όχι σε µεταγενέστερο χρόνο, δεν 
αποτελεί αυτή κατά πλάσµα δικαίου πρόταση για κατάρτιση συµβατικής σωρευτικής 
αναδοχής χρέους. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
-  Από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 Ν. 489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 
της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", που ορίζει ότι το πρόσωπο που 
ζηµιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση 
κατά του ασφαλιστή σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 εδ.α' , 5 παρ.2 και 
3, 6 παρ.1 και 11 παρ.1 ιδίου νόµου συνάγεται ότι στην περίπτωση της πρόκλησης 
ζηµίας σε τρίτο πρόσωπο µε αυτοκίνητο για το οποίο υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη ο 
τρίτος παθών χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση έχει ιδία αξίωση (ευθεία αγωγή) για την 
καταβολή του ασφαλίσµατος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία ο κύριος ή 
ο κάτοχος του αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει την από αυτό αστική ευθύνη του, αφού µε 
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την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύµβασης δηµιουργείται από το νόµο σωρευτική 
αναδοχή χρέους µελλοντικού και ενδεχοµένου της εταιρίας προς τον παθόντα τρίτον 
και µέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού. Για την περίπτωση δε αυτή δηλαδή 
της από το νόµο σωρευτικής αναδοχής του χρέους ίσχυε, µέχρι την αντικατάσταση 
της από το άρθρο 7 του Ν. 3557/2007, η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 Ν. 489/1976 
που όριζε ότι η αξίωση αυτή του ζηµιωθέντος παραγράφεται µετά πάροδο δύο ετών 
από την ηµέρα του ατυχήµατος. Εξάλλου µε τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.6 Ν. 
2094/1992 (ΚΟΚ) που ίσχυε κατά τον κατωτέρω σηµειούµενο χρόνο ορίσθηκε ότι 
"δεν έχουν επίσης εφαρµογή στα αυτοκίνητα οχήµατα κατά την έννοια του παρόντος 
Κώδικα οι για την κράτηση από την Αστυνοµική Αρχή διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν. ΓΠΝ/1911 αν ο οδηγός συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 
αυτού και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλισης (βεβαίωση αναγνωρισµένης στην 
Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρίας) του οχήµατος η απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου 
διεθνούς ασφάλισης τα οποία αποτελούν δήλωση αναδοχής χρέους για τα ισχύοντα 
στην Ελλάδα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία προβλέπονται από τα 
νοµίµως εγκεκριµένα τιµολόγια ασφαλίστρων ή προκειµένου για αυτοκίνητα 
δηµόσιας χρήσης καταθέσει δήλωση αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικού 
συνεταιρισµού ή αλληλοασφαλιστικού ταµείου συνεταιρισµού που λειτουργεί νόµιµα 
στον οποίο το όχηµα είναι ασφαλισµένο". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι κατά 
ρητή νοµοθετική επιταγή ειδικώς η από τον οδηγό του ζηµιογόνου αυτοκινήτου 
κατάθεση βεβαίωσης ασφάλισης του αυτοκινήτου από αναγνωρισµένη στην Ελλάδα 
ασφαλιστική εταιρία ή απόδειξη απ' αυτόν ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς 
ασφαλίσεως είναι αρκετή για την κατά πλάσµα του νόµου πρόταση της ασφαλιστικής 
εταιρίας που έχει εκδώσει τη βεβαίωση ή το δελτίο αυτό, σύµφωνα µε την οποία, 
απευθυνόµενη αορίστως προς τους δικαιούχους της αποζηµίωσης τρίτους, σε 
περίπτωση πραγµάτωσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής 
προσφέρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των τελευταίων, εφόσον αυτές δεν 
υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό και δεν είναι κατώτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα 
ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται κάθε φορά από τα νοµίµως 
εγκεκριµένα τιµολόγια ασφαλίστρων και έτσι µε την αποδοχή αυτή της πρότασης, η 
οποία µπορεί να γίνει µε την έγερση της σχετικής αγωγής από το δικαιούχο της 
αποζηµίωσης κατά του ασφαλιστή, καταρτίζεται σύµβαση σωρευτικής αναδοχής, που 
ιδρύει σύµφωνα µε τα άρθρα 361 και 477 ΑΚ άµεση ευθύνη του αναδεχοµένου 
απέναντι του προσώπου που ζηµιώθηκε από το ατύχηµα µέχρι του παραπάνω ποσού 
(ΟλΑΠ 715/1978). Για την ταυτότητα δε του νοµικού λόγου και η από την 
ασφαλιστική εταιρεία κατάθεση "αµέσως µετά το ατύχηµα στο Τµήµα Τροχαίας" 
βεβαιώσεως ασφαλίσεως είναι αρκετή για να θεµελιώσει το από την ίδια ως άνω 
διάταξη πλάσµα της προτάσεως της εταιρείας αυτής για την κατάρτιση της 
συµβάσεως αναδοχής απ' αυτή του χρέους του ασφαλισµένου από την ανωτέρω αιτία 
(ΑΠ 1130/2004). Στην περίπτωση αυτή της συµβατικής σωρευτικής αναδοχής χρέους 
η έκταση της ευθύνης του αναδοχέα ρυθµίζεται κατά τις λοιπές γενικές διατάξεις των 
άρθρων 472 έως 475 ΑΚ και εποµένως αυτός δηλαδή εδώ ο ασφαλιστής υπέχει 
έναντι του παθόντος όµοια υποχρέωση όπως και ο οφειλέτης-ζηµιώσας µε όλα τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και, εποµένως, εφόσον η απαίτηση του 
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ζηµιωθέντος προσώπου στηρίζεται σε αδικοπραξία που υπόκειται σε πενταετή 
παραγραφή κατά τους όρους του άρθρου 937 ΑΚ ο συµβατικός αναδοχέας αυτήν την 
παραγραφή µπορεί να προτείνει.  
Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι αν η κατάθεση της βεβαιώσεως ασφαλίσεως δεν γίνει 
κατά τον ως άνω προσδιοριζόµενο τρόπο, ήτοι στο αρµόδιο Τµήµα Τροχαίας αµέσως 
µετά το ατύχηµα και όχι σε µεταγενέστερο χρόνο, δεν αποτελεί αυτή κατά πλάσµα 
δικαίου πρόταση για κατάρτιση συµβατικής σωρευτικής αναδοχής χρέους.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση για να κριθεί αν 
συντρέχουν οι νόµιµοι όροι και προϋποθέσεις της ουσιαστικής διάταξης που 
εφαρµόστηκε ή αν δεν συντρέχουν, οπότε αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ελλιπείς και αντιφατικές αιτιολογίες στο χαρακτηρισµό των 
πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 472, 473, 474, 477, 937, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 11,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2, 5, 6, 10, 11, 
Νόµοι: 2094/1992, άρθ. 43,  
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2012, σελίδα 1045 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1217 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοκίνητα. Αγωγή για απώλεια εισοδήµατος λόγω ατυχήµατος που προκλήθηκε 
από αυτοκίνητο. Υποχρεωτική προσκόµιση βεβαίωση περί προηγούµενης 
κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρµόδια Οικονοµική Εφορία του 
ενάγοντος. Αναίρεση κατά µη οριστικής απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 10§5 του N. 489/1976 όπως προστέθηκε η παρ.5 στο άρθρο 10§5 
εδάφ. η' του N. 2741/1999 "η συζήτηση της αγωγής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας 
του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόµου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου 
υπόχρεου για απώλεια εισοδήµατος λόγω ατυχήµατος που προκλήθηκε από 
αυτοκίνητο, κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούµενης 
κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρµόδια Οικονοµική Εφορία του 
ενάγοντος". Κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου και κατά το εδ.1 περ. VI του 
άρθρου 10 παρ. 5 του N. 2741/1999 που ορίζει ότι η διάταξη της υπό στοιχείο η 
περίπτωσης καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση συνάγεται, ότι η υποχρέωση προσκοµίσεως βεβαιώσεως της 
αρµόδιας ∆ΟΥ του ενάγοντος, περί κοινοποιήσεως αντιγράφου της αγωγής σ' αυτήν, 
εφαρµόζεται σε κάθε αγωγή, καταψηφιστική ή αναγνωριστική που έχει ως 
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περιεχόµενο κονδύλιο αποζηµιώσεως λόγω τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήµατος είτε 
βρίσκεται η υπόθεση στον πρώτο βαθµό, είτε στο δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 553 παρ.1 ΚΠολ∆ σαφώς προκύπτει ότι µε το ένδικο 
µέσο της αναίρεσης προσβάλλονται οι µη υποκείµενες σε ανακοπή ερηµοδικίας και 
έφεση οριστικές αποφάσεις που περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την 
αγωγή ή για την ανταγωγή, αν δε η απόφαση είναι κατά ένα µέρος οριστική δεν 
επιτρέπεται αναίρεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων αυτής πριν να εκδοθεί 
οριστική απόφαση στη δίκη. Μη οριστική δε απόφαση είναι και εκείνη του Εφετείου, 
η οποία µετ' αποδοχή της έφεσης και εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής εν όλω, ή για µέρος αυτής από οποιοδήποτε 
λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 553, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2741/1999, άρθ. 10, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1221 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Παραγραφή. Παραίτηση από 
δικόγραφο αγωγής και επανάσκησή της εντός 6µήνου. Παραγραφή εν επιδικία. 
Τελεσίδικη απόφαση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ν. 489/1976 "Από την ηµεροµηνία που η 
ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια 
λειτουργίας της για παράβαση νόµου, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται 
αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής 
επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές συµβάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης 
από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς άλλο από το 
Επικουρικό Κεφάλαιο". Εξάλλου, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ίδιου 
νόµου "Το Επικουρικό Κεφάλαιο µε την καταβολή της αποζηµίωσης, υποκαθίσταται 
σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα του προσώπου που ζηµιώθηκε, 
έναντι του υπόχρεου προς αποζηµίωση ή του ασφαλιστή αυτού. Κατ' εξαίρεση στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1 το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν υποκαθίσταται στα 
εξαιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα του προσώπου που ζηµιώθηκε έναντι του 
υποχρέου για αποζηµίωση, υποκαθίσταται όµως στο κατά το άρθρο 10 του Ν∆ 
400/1970 *περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης" προνόµιο του ασφαλισµένου". 
Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 489/1976 "Το Επικουρικό 
Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζηµιώθηκαν την κατά 
την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποζηµίωση λόγω θανάτωσης ή σωµατικών 
βλαβών ή υλικών ζηµιών από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα όταν: α).., β).., γ).., δ) ο 
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ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η 
άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόµου". Από το 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί 
οργανισµό που προεχόντως ιδρύθηκε από το νόµο χάριν του ζηµιωθέντος τρίτου στις 
προβλεπόµενες από το νόµο περιπτώσεις, στις οποίες οι αξιώσεις του θανόντος δεν 
είναι αρκούντως εξασφαλισµένες στην ικανοποίησή τους κατά του υποχρέου ή 
υπεύθυνου για το ατύχηµα. Τούτο σαφώς καταφαίνεται από το µηχανισµό της 
υποκατάστασης που καθιερώνεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του N. 
489/1976, µέσω του οποίου το Επικουρικό Κεφάλαιο µετακυλίει την υποχρέωση προς 
αποζηµίωση στον υπόχρεο για το ατύχηµα. Τέτοια όµως δυνατότητα δεν ισχύει όταν 
το ζηµιογόνο αυτοκίνητο ήταν πράγµατι ασφαλισµένο, αλλά ο ασφαλιστής πτώχευσε, 
ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν το Επικουρικό 
Κεφάλαιο ικανοποιήσει τον παθόντα δεν έχει δικαίωµα υποκατάστασης κατά του 
ασφαλισµένου κυρίου, κατόχου ή οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκινήτου.  
Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, αν ο παθών στο ατύχηµα τρίτος επιδιώξει και 
επιτύχει την ικανοποίησή του από τον κύριο του αυτοκινήτου, ο ασφαλιστής του 
οποίου εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις του εδ, δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
19 του N. 489/1976, ο κύριος του ζηµιογόνου αυτοκινήτου µπορεί να αναζητήσει το 
καταβληθέν στον τρίτο ποσό από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο κατά νόµο 
υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή όπως θα 
µπορούσε να πράξει το ίδιο ασκώντας την αξίωση ελευθέρωσης κατά του ασφαλιστή 
του. Η αξίωση αυτή του ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή και (µετά την πτώχευση 
ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του) κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου 
υπόκειται στην οριζόµενη από το άρθρο 10 του Ν 2496/1997, που ισχύει από 17-11-
1997 και καταλαµβάνει την ένδικη περίπτωση, τετραετή παραγραφή που αρχίζει από 
το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση του ασφαλισµένου κατά του 
ασφαλιστή, πράγµα που συµβαίνει από την επίδοση στον ασφαλισµένο της αγωγής 
αποζηµίωσης του παθόντος τρίτου. Η παραγραφή αυτή διακόπτεται για τους λόγους 
που προβλέπονται στον ΑΚ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η µε οποιονδήποτε 
τρόπο αναγνώριση (260 ΑΚ, ΑΠ 232/2010) και η άσκηση της αγωγής του 
ασφαλισµένου κυρίου του ζηµιογόνου αυτοκινήτου κατά του Επικουρικού 
Κεφαλαίου µε την οποία ζητεί να του καταβάλει όσα κατέβαλε στον παθόντα τρίτο 
(261 ΑΚ). Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 263 ΑΚ η παραγραφή που 
διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να µη διακόπηκε, αν ο ενάγων 
παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη 
ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η 
παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή. Για να ισχύσει η 
τελευταία αυτή διάταξη προϋποτίθεται ότι η δεύτερη, οµοίου περιεχοµένου κατά την 
ιστορική και νοµική βάση προς την προηγούµενη απορριφθείσα, αγωγή πρέπει να 
εγερθεί το αργότερο µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών, χωρίς πάντως να θεωρείται 
ανεπίτρεπτη η άσκηση της νέας αγωγής πριν από την τελεσιδικία, που αρχίζει από 
την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούµενης και όχι απλώς από τη δηµοσίευση της 
απορριπτικής οριστικής απόφασης του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.  
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- Η για τυπικούς λόγους, στους οποίους περιλαµβάνεται και η έλλειψη διαδικαστικής 
προϋπόθεσης της δίκης, απορρίπτουσα την αγωγή οριστική απόφαση καθίσταται 
τελεσίδικη ενόψει της διάταξης του άρθρου 321 ΚΠολ∆, αν δεν µπορεί να 
προσβληθεί µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. Ειδικότερα η αντιµωλία εκδοθείσα 
οριστική απόφαση καθίσταται τελεσίδικη λόγω παρέλευσης της προς έφεση 
προθεσµίας,ή αποδοχής της,ή παραίτησης από την έφεση (ΑΠ 1258/2001).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως *πράγµατα* θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα της 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 260, 261, 263, 
ΚΠολ∆: 321, 559 αριθ. 8, 
Ν∆: 400/1970, άρθ. 10, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012, σελίδα 76 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1666 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αξιώσεις από την ασφαλιστική σύµβαση. Παραγραφή. ∆ιακοπή παραγραφής. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Έκθεση εισηγητή στην 
αίτηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 10 του Ν. 2496/1997 "ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της 
νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις", αξιώσεις που πηγάζουν 
από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται, στις ασφαλίσεις ζηµιών, µετά από 
τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Εξ άλλου, κατά 
το άρθρο 261 ΑΚ, η παραγραφή της αξιώσεως διακόπτεται µε την έγερση αγωγής 
από τον δικαιούχο κατά του υποχρέου. Με έγερση αγωγής εξοµοιώνεται κάθε 
επιθετική πράξη του δικαιούχου κατά του υποχρέου, η οποία έχει ως σκοπό την µε 
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο ικανοποίηση της επίδικης αξιώσεως όπως είναι η 
ανταγωγή και η κυρία παρέµβαση (ΑΠ 382/2002, ΑΠ 1582/2000, ΑΠ 153/2000), όχι 
όµως και η πρόσθετη παρέµβαση (ΑΠ 2/1960, ΝοΒ 8, 321), έστω και αν είναι 
αυτοτελής.  
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- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 260 ΑΚ, µε την οποία προβλέπεται ως 
λόγος διακοπής της παραγραφής η µε οποιοδήποτε τρόπο αναγνώριση της αξιώσεως 
από τον υπόχρεο, αρκεί για το αποτέλεσµα αυτό οποιαδήποτε ενέργεια και 
συµπεριφορά του οφειλέτη απέναντι στο δανειστή, από την οποία προκύπτει ότι ο 
πρώτος, ευρισκόµενος σε πλήρη επίγνωση της αξιώσεως του τελευταίου, θεωρεί 
αυτήν ότι υπάρχει, ώστε να µην είναι αναγκαία η έγερση της σχετικής αγωγής (ΑΠ 
382/2002).  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας αν τα 
αποδειχθέντα περιστατικά συνιστούν ή όχι κατάχρηση δικαιώµατος κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση των 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, οι οποίοι περιέχονται στα άρθρα 173 και 
200 ΑΚ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, καίτοι ανελέγκτως διαπιστώνει, 
έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως των 
δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας αυτών, 
παραλείπει να προσφύγει στους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες µε την εφαρµογή των 
αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή εφαρµόζει εσφαλµένα τις 
αρχές αυτές ή παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους. Για να είναι ορισµένος ο 
λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να αναγράφεται στο αναιρετήριο ότι το δικαστήριο 
της ουσίας ενώ είχε διαπιστώσει αµέσως ή εµµέσως την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας 
δεν προσέφυγε στους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες ή παρά το ότι δεν είχε 
διαπιστώσει κενό προσέφυγε στους ανωτέρω ερµηνευτικούς κανόνες, αλλιώς είναι 
αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος.  
- Κατά το άρθρο 571 παρ. 4 ΚΠολ∆, ο εισηγητής της υποθέσεως οφείλει να συντάξει 
συνοπτική έκθεση για το παραδεκτό της αναιρέσεως, καθώς και για το παραδεκτό και 
το βάσιµο των λόγων της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 260, 261, 281, 411, 455, 460, 461, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 840 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµα. Παραποίηση και αποµίµηση. Κίνδυνος σύγχυσης. Αθέµιτος ανταγωνισµός. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1, 6, 8 παρ. 1, 14, 15, 16, 
17, 18, 26 και 27 του Ν. 2239/1994 «περί σηµάτων», συνάγεται ότι ο καταθέσας 
νοµίµως σήµα, ήτοι σηµείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων 
(µπορούν δε να αποτελέσουν σήµα και οι λέξεις), έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της 
χρήσης αυτού, η οποία αποτελεί δικαίωµα και όχι υποχρέωση, να επιθέτει αυτό στα 
προϊόντα ή εµπορεύµατα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει καθώς και στα 
περικαλύµµατα και στις συσκευασίες των εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, 
στα τιµολόγια, στους τιµοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφηµίσεις ως 
και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά 
µέσα. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να 
χρησιµοποιεί στις συναλλαγές σηµεία, τα οποία αποτελούν παραποίηση ή αποµίµηση 
του σήµατος του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου. 
Αποτελεί δε παραποίηση του σήµατος η πιστή αντιγραφή ή αναπαράσταση αυτού 
κατά τα κύρια σηµεία του ή στο σύνολο του και έτσι δηµιουργία άλλου, αποµίµηση 
δε του σήµατος η ιδιαίτερη προσέγγιση αυτού προς άλλο σήµα, η οποία παραποίηση 
ή αποµίµηση αφενός εξαρτάται από την οπτική και ηχητική εντύπωση των δύο 
σηµάτων, επί δε λεκτικών σηµάτων και από την εννοιολογική τέτοια, κατά πάσα δε 
περίπτωση από τη συνολική εντύπωση των δύο σηµάτων, ασχέτως βέβαια από τις 
επιµέρους ιδιότητες και διαφορές των δύο σηµάτων και αφετέρου µπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση στους χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις µέσους καταναλωτές 
σχετικά µε την προέλευση των προϊόντων ή αντικειµένων εµπορίας από την 
επιχείρηση του δικαιούχου του σήµατος ή από την επιχείρηση του χρήστη του 
σήµατος, διά του σχηµατισµού στους εν λόγω καταναλωτές της αντιλήψεως ότι 
εκείνα προέρχονται από αυτή την επιχείρηση ή αυτά προέρχονται από την άλλη 
επιχείρηση (βλ. ΑΠ 1604/2003 Ελ∆νη 45.807, ΑΠ 1127/1994 Ελ∆νη 1997.1137, ΑΠ 
399/1989 ΕΕµπ∆ 1990,145, ΕφΑθ 5321/1989 Ελ∆νη 1991.204, ∆ΕΚ C- 425/1998 
Ελ∆νη 42.1462, ∆ΕΚ C-81/2001 Ελ∆νη 45.288, Λιακόπουλο Βιοµηχανική 
ιδιοκτησία έκδοση 2000, σελ. 349 - 352 όπου και παραποµπές σε νοµολογία).Από τις 
διατάξεις αυτές γίνεται φανερό ότι µε αυτές αποσκοπείται η προστασία του 
καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης, 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 (βλ. σχετ. ΕφΑθ 4514/2009, αδηµ., ΕφΑθ 
6270/2000 Ελ∆νη 42.1679). Κίνδυνος σύγχυσης υπό στενή έννοια συντρέχει όταν το 
συναλλακτικό κοινό λόγω της οµοιότητας των σηµάτων και των προϊόντων, 
υπολαµβάνει ταυτότητα της επιχειρήσεως από την οποία προέρχονται τα προϊόντα. 
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Και αν µεν η εντύπωση αυτή (ταυτότητα επιχειρήσεως) δηµιουργείται από την 
οµοιότητα των σηµάτων γίνεται λόγος για άµεσο κίνδυνο, συγχύσεως, ενώ για 
έµµεσο, όταν η ανωτέρω εντύπωση οφείλεται όχι στην οµοιότητα των σηµάτων, αλλά 
στη διαπίστωση ότι το ένα σήµα αποτελεί µεταβολή ή εξέλιξη του άλλου. Τέλος 
κίνδυνος συγχύσεως υπό ευρεία έννοια γίνεται δεκτό ότι συντρέχει και όταν λόγω της 
οµοιότητας των σηµάτων δύο διαφορετικών επιχειρήσεων, δηµιουργείται η 
εσφαλµένη εντύπωση ότι ανάµεσα στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει οικονοµικός ή 
άλλος δεσµός (βλ. σχετ. ΑΠ 1604/2003 ΧρΙ∆ 2004.371, ΕφΑθ 4008/2006 ∆ΕΕ 
2007,183, ΕφΑθ 866/2004 Ελ∆νη 2005.596). Προκειµένου, δε, για το σύνθετο σήµα, 
που αποτελείται από λέξεις, σχηµατικές απεικονίσεις και χρωµατισµούς, η κατά τα 
ανωτέρω παραποίηση και η αποµίµηση αυτού κρίνεται µε βάση τη συνολική 
εντύπωση (βλ. σχετ. ΑΠ 1127/1994 Ελ∆νη 38.1137, ΕφΑθ 1687/2004 ΕΕµπ∆ 
2005,623). 
- Αντίθετα µε όσα ίσχυαν πριν, το Π∆ 317/1992 και στη συνέχεια ο Ν. 2239/1994 
συµπεριέλαβαν ρύθµιση για τα σήµατα φήµης, η ύπαρξη δε τέτοιου σήµατος 
δηµιουργεί απαράδεκτο ως προς την κατάθεση (άρθρο 4 παρ. 1γ Ν 2239/1994), ενώ ο 
δικαιούχος τέτοιου σήµατος έχει την προστασία του άρθρου 26 παρ. 1 του ίδιου 
νόµου. Για να υπάρχει σήµα φήµης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά αυξηµένος 
βαθµός καθιέρωσης του σήµατος στις συναλλαγές, µοναδικότητα του σήµατος, µε 
την έννοια ότι τούτο δεν έχει φθαρεί χρησιµοποιούµενο κατά τρόπο ευρύ από τρίτους 
σε ανόµοια προϊόντα, να εµφανίζει ορισµένο βαθµό ιδιοτυπίας και να υπάρχει θετική 
εκτίµηση του κοινού σχετικά µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διακρίνει. Για να 
προστατευτεί το σήµα φήµης απαιτείται να πρόκειται για σήµα φήµης στην Ελλάδα, 
να υπάρχει παραποίηση ή αποµίµηση τούτου και χρήση του έστω και σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες που δεν οµοιάζουν µε εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί, εφόσον όµως 
η χρησιµοποίηση από τον τρίτο προσπορίζει σ΄ αυτόν χωρίς εύλογη αιτία αθέµιτο 
όφελος από το. διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή 
βλάπτει το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του. Στο σήµα φήµης δεν αξιώνεται για 
την προστασία του (αστική και διοικητική) κίνδυνος σύγχυσης. Η διεύρυνση της 
προστασίας του σήµατος φήµης πέρα από τα όµοια ή παρόµοια προϊόντα, 
δικαιολογείται από τον έντονο διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του. Προκαλεί δε 
προσβολή η χρησιµοποίηση του είτε διότι µε τη χρήση του από τρίτο επέρχεται 
διάβρωση (εξασθένηση) της διακριτικής του ικανότητας είτε διότι πρόκειται για 
παρασιτικό ανταγωνισµό, δηλαδή ανταγωνιστική επιβίωση του τρίτου εξαιτίας της 
χρήσης του σήµατος φήµης, οπότε ο τρίτος αποκοµίζει χωρίς εύλογη αιτία (χωρίς 
αντάλλαγµα) αθέµιτο όφελος (Βλ. σχετ. ΕφΑθ 4514/2009, αδηµ.). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 33 του ίδιου νόµου Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι 
έχουν εκτός της Ελλάδος την επαγγελµατική τους εγκατάσταση, δύναται να 
προστατευθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου (2239/1994) αν στην 
πολιτεία, όπου είναι επαγγελµατικά εγκατεστηµένοι προστατεύονται τα σήµατα 
αυτών και υπάρχει σε αυτήν αµοιβαιότητα για την προστασία των ελληνικών 
σηµάτων, που έχει καθιερωθεί µε διεθνή σύµβαση ή µε ανταλλαγή κυβερνητικής 
δηλώσεως µεταξύ της Ελλάδας και της αλλοδαπής πολιτείας. Εποµένως και για την 
προστασία στην Ελλάδα αλλοδαπού σήµατος, απαιτείται κατάθεση του σήµατος µε 
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τη διαδικασία των άρθρων 6 και 33 παρ. 2 του ανωτέρω νόµου, ενώ από την 
καταχώρηση του στην Ελλάδα το αλλοδαπό σήµα, καθίσταται ανεξάρτητο από το 
σήµα της πολιτείας, όπου βρίσκεται η επαγγελµατική εγκατάσταση του δικαιούχου 
του (άρθρα 33 παρ. 4 του Ν. 2239/1994). Οµοίως, δικαιώµατα σήµατος απονεµηµένα 
από αλλοδαπές πολιτείες δεν αναπτύσσουν έννοµα αποτελέσµατα σήµατος στην 
Ελληνική επικράτεια, παρά µόνον αν καταχωρηθούν στην Ελλάδα, κατά την 
προαναφερόµενη διαδικασία του άρθρου 33 του Ν. 2239/1994. Για την προστασία 
του αλλοδαπού σήµατος δεν αρκεί µόνο η κατάθεση του στην Ελλάδα, αλλά και η 
καταχώρηση του, άλλως το αλλοδαπό σήµα θα αντιµετωπιζόταν ευνοϊκότερα από το 
ηµεδαπό (ΕφΘεσ 2331/2006 ΕπισκΕ∆ 2006,1186).Από τις διατάξεις των άρθρων 14, 
15, 18, 21, 26, 31 και 33 του Ν. 2239/1994, προκύπτει ότι εκείνος που κατέθεσε 
νόµιµα αλλοδαπό σήµα δικαιούται µέχρι τη νόµιµη διαγραφή του να ζητήσει από 
κάθε τρίτο, ο οποίος χρησιµοποιεί σε οµοειδή προϊόντα του το σήµα αυτό, κατά 
παραποίηση ή αποµίµηση, να παραλείψει τη χρήση ή να καταβάλει αποζηµίωση ή και 
τα δύο. Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 1 του Ν 146/1914 «περί αθεµίτου 
ανταγωνισµού» απαγορεύεται κατά τας εµπορικός, βιοµηχανικός ή γεωργικός 
συναλλαγάς πάσα προς το σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξις ανικειµένη εις τα 
χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν 
της προσγενοµένης. ζηµίας. Με βάση τη διάταξη αυτή προστατεύεται επικουρικά, 
όταν δηλαδή δεν µπορεί να προστατευθεί από το νόµο περί σηµάτων και το σήµα που 
έχει νόµιµα κατατεθεί, απαιτείται όµως στην περίπτωση συνδροµή και των δύο 
προϋποθέσεων της διάταξης αυτής, δηλαδή ο σκοπός ανταγωνισµού και η αντίθεση 
προς τα χρηστά ήθη. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του ίδιου νόµου, «όστις 
κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατος τινός εµπορικής επωνυµίας ή 
ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή 
εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµεων να προκαλέσει σύγχυσιν µε το όνοµα, την 
εµπορική επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα άτινα έτερος νοµίµως 
µεταχειρίζεται δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της 
χρήσεως. Από τις, διατάξεις αυτές προκύπτει: 1) ότι για την εφαρµογή του άρθρου 1 
απαιτείται η πράξη αφενός να έγινε προς το σκοπό ανταγωνισµού και αφετέρου να 
αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και 
φρόνηση και 2) ότι για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου 
διακριτικού γνωρίσµατος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την 
οποία αθέµιτος ανταγωνισµός δεν υπάρχει. Χρήση δε 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. 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 (ΑΠ 1409/1980 ΕΕµπ∆ 1981,451, ΕφΑθ 4514/2009, αδηµ.). Και για την 
εφαρµογή του ως άνω νόµου δεν χρειάζεται για την προστασία να συντρέχει κίνδυνος 
παραπλάνησης της πλειονότητας των καταναλωτών, αλλά αρκεί να υπάρχει η 
δυνατότητα για ένα όχι εντελώς ασήµαντο τµήµα απ΄ αυτούς, δηλ. αρκεί η 
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παραπλάνηση να έχει έκταση εµπορικά αξιόλογη ή αισθητή (ΑΠ 1123/2002 ∆ΕΕ 
2003.632, ΑΠ 1780/1999 Ελ∆νη 41.973, ΑΠ 241/1991 Ελ∆νη 34.560, ΑΠ 310/1990 
Ελ∆νη 32.72, ΑΠ 1410/1990 Ελ∆νη 31.1462, ΑΠ 197/1989 Ελ∆νη 31.1426, ΕφΑθ 
4514/2009, αδηµ.).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 697 * ∆ΕΕ 2012, σελίδα 457 
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 12057 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αθέµιτος ανταγωνισµός. Εµπορικό σήµα. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 146/1914 περί 
αθεµίτου ανταγωνισµού, απαγορεύεται µεταξύ των άλλων να χρησιµοποιεί κανείς 
κατά τις εµπορικές συναλλαγές, µε σκοπό ανταγωνισµού και αντίθετα προς τα 
χρηστά ήθη, το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα που χρησιµοποιεί άλλος νοµίµως. 
∆ιακριτικός τίτλος είναι λέξη πραγµατική ή φανταστική ή ονοµασία που µπορεί να 
αναφέρεται στην επωνυµία, στην τοποθεσία του καταστήµατος, σε ορισµένο κύκλο 
πελατών, σε τοπική προέλευση κλπ., αποσκοπεί δε στην εξατοµίκευση και διάκριση 
της επιχείρησης ή του καταστήµατος (βλ. Τσιρωτάκη, Στοιχ. Εµπορ. ∆,. τ. Ι, 1955, 
σελ. 106, Καραβά, Εγχειρ., τόµος Ι, 1962, παρ. 114, σελ. 120, Κοτσίρη, ∆ίκ. 
Ανταγωνισµού, 1982, σελ. 96, Ρόκα, Αθέµ. Ανταγωνισµός, 1975, σελ. 153, ΕφΑθ 
6270/2000 Ελ∆νη 2001.1678, ΑΠ 956/1988 Ελ∆νη 37.1605). Επιπλέον, από τη 
διάταξη του άρθρου 13 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι απαγορεύεται η από κάποια 
επιχείρηση χρησιµοποίηση του ονόµατος ή της εµπορικής επωνυµίας ή του 
διακριτικού γνωρίσµατος κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση ως προς το 
όνοµα, την εµπορική επωνυµία ή το διακριτικό γνώρισµα, τα οποία χρησιµοποιεί 
νόµιµα άλλη επιχείρηση.  
Ο παραβάτης της διατάξεως αυτής µπορεί να υποχρεωθεί σε παράλειψη της χρήσεως 
του ονόµατος ή της εµπορικής επωνυµίας ή του διακριτικού γνωρίσµατος που µπορεί 
να επιφέρει την προεκτεθείσα σύγχυση ή αποζηµίωση του ζηµιωθέντος, αν γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει ότι από τη χρήση αυτή µπορεί να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 
711/1988 Ελ∆νη 30.1162, ΑΠ 1780/1999 Ελ∆νη 2000.973, ΕφΑθ 8221/2000 ∆ΕΕ 
2001.280).  
-  Από τα άρθρα 1 παράγραφος 1, 2, 14, 15, 18 παράγραφος 1 και 3, 21 παράγραφος 
1-5 και 26 του Ν. 2239/1994 περί σηµάτων, στον οποίο συνοψίστηκε σε ενιαίο 
κείµενο η ελληνική νοµοθεσία για τα εµπορικά σήµατα, όπως αναφέρονταν µέχρι 
τότε στον ΑΝ 3205/ 1955, το Ν. 1406/1983 και το Π∆ 317/1992, ενσωµατώνοντας 
στο ελληνικό δίκαιο ή και την υπ` αρ. 89/104/ ΕΟΚ/21.12.1980 πρώτη κοινοτική 
οδηγία, συνάγονται τα εξής: Εκείνος που έχει καταθέσει νοµίµως, για ορισµένο 
προϊόν ή αντικείµενο εµπορίας, σήµα εγκεκριµένο τελεσίδικα από το αρµόδιο 
πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο, δικαιούται, από την κατάθεση 
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αυτού και εφεξής για όσο χρόνο δεν διαγράφεται νοµίµως, να ζητήσει από κάθε τρίτο, 
που χρησιµοποιεί σε όµοια προϊόντα ή αντικείµενα εµπορίας του αυτούσιο το σήµα, ή 
που χρησιµοποιεί σε όµοια ή παρόµοια προϊόντα αντικείµενα εµπορίας του σήµα 
κατά παραποίηση ή αποµίµηση, να παραλείψει τη χρήση ή να αποκαταστήσει τη 
σχετική ζηµία, ή και τα δύο. Θεωρείται δε σήµα κάθε σηµείο χρήσιµο για 
προσδιορισµό της προελεύσεως των προϊόντων από ορισµένη βιοµηχανική, γεωργική 
ή κτηνοτροφική επιχείρηση, καθώς και των αντικειµένων εµπορίας ορισµένης 
εµπορικής επιχείρησης (ΑΠ 1127/1994 Ελ∆νη 39.1139, ΑΠ 1131/95 Ελ∆νη 37.1605, 
ΑΠ 1604/2003 Ελ∆νη 2004.807). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 14, 15, 18, 21,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Factoring 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1235 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. ∆ιαταγή πληρωµής. Συµψηφισµός. Σύµβαση 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων - Factoring. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕµπΝ, 361, 873, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 64-
67 του Ν∆ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών" της 17.7/13.8.1923, 
σαφώς συνάγεται ότι αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούµενος) λογαριασµός υπάρχει, 
όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, συµφωνούν µε 
σύµβαση να µη επιδιώκονται ή διατίθενται µεµονωµένως οι απαιτήσεις των δύο 
µερών, που προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να φέρονται σε κοινό 
λογαριασµό µε σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβένονται κατά το κλείσιµο του 
λογαριασµού αυτού που θα γίνεται κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα σε τρόπο 
ώστε να αποτελέσει τη µοναδική µεταξύ τους απαίτηση το κατάλοιπο του 
λογαριασµού που τυχόν θα υπάρξει. Περαιτέρω, ο αλληλόχρεος ή ανοικτός 
λογαριασµός κλείνεται περιοδικώς κάθε εξάµηνο, εκτός αν συµφωνήθηκε 
διαφορετικά, αλλά όχι όµως κατά διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου. Καθένα από 
τα µέρη µπορεί οποτεδήποτε µε καταγγελία του να θεωρήσει ότι έχει κλείσει οριστικά 
ο λογαριασµός, οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου δικαιούται να απαιτήσει αµέσως 
αυτό (άρθρο 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ). Η ενοχή δε για το κατάλοιπο που προκύπτει από 
το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού γεννάται ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων 
κονδυλίων του, όταν ο οφειλέτης αφηρηµένως υποσχέθηκε πριν κλείσει ο 
λογαριασµός την εξόφληση της οφειλής του από το κατάλοιπο ή αναγνώρισε, αφού 
έκλεισε ο λογαριασµός, την οφειλή αυτή (ΑΠ 192/2005, ΑΠ 577/2003, ΑΠ 
667/2001).  
- Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 623-624 του ΚΠολ∆, µπορεί να εκδοθεί 
διαταγή πληρωµής για χρηµατικό κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού, 
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το οποίο, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ, είναι κατά 
ποσό ορισµένο και δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή, εφόσον 
αποδεικνύονται εγγράφως, η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού, η κίνηση του 
λογαριασµού αυτού, το κλείσιµο τούτου και το κατάλοιπο που προκύπτει υπέρ 
εκείνου που ζητεί την έκδοση της διαταγής πληρωµής (ΑΠ 1022/2003, ΑΠ 
717/1979).  
- Κατά τα άρθρα 440 και 441 ΑΚ "ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των µεταξύ 
δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς κατά το 
αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Ο συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεσθεί 
µε δήλωση προς τον άλλο. Η πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει την απόσβεση των 
αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν". Κατά την έννοια των πιο άνω 
διατάξεων, το διαπλαστικό δικαίωµα της προτάσεως του συµψηφισµού δηµιουργείται 
από τη στιγµή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
συµψηφισµού θα συνυπάρξουν, οπότε υφίσταται δικαίωµα προτάσεως συµψηφισµού 
των δύο αντίθετων απαιτήσεων. Ο δικαιούχος της κάθε απαιτήσεως έχει συνεπώς από 
το χρονικό αυτό σηµείο το δικαίωµα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του 
προτείνοντας την ανταπαίτησή του σε συµψηφισµό. Με την πρόταση αυτού, που 
είναι αδιάφορο πότε θα γίνει, οι αµοιβαίες απαιτήσεις, εφόσον διατηρούνται κατά το 
χρονικό αυτό σηµείο, αποσβήνονται αναδροµικώς, δηλαδή από το χρονικό σηµείο 
που συνυπήρξαν. Έτσι, η ανταπαίτηση του ανακόπτοντος κατά της απαίτησης του 
καθού η ανακοπή, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις συµψηφισµού 
αυτής, µπορεί να προταθεί και µε την ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, η οποία έχει 
ως αντικείµενο την ακύρωση αυτής ως εκτελεστού τίτλου, καθόσον συνιστά ένσταση 
που αναφέρεται στην αµφισβήτηση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε αυτή, 
δηλαδή αποσβεστική ένσταση, εξαιτίας της οποίας δεν ίσχυσε η οφειλή κατά το 
χρόνο που εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής. Τέτοια όµως ανταπαίτηση, στην 
περίπτωση που η διαταγή πληρωµής εκδόθηκε µε βάση το κατάλοιπο αλληλόχρεου 
λογαριασµού, δεν συνιστά η µεµονωµένη απαίτηση του οφειλέτη από την κίνηση του 
τελευταίου, εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν συµφωνήσει κατά την κατάρτιση 
της σχετικής συµβάσεως να µη επιδιώκονται ή διατίθενται µεµονωµένως οι 
απαιτήσεις αυτών, που προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να 
φέρονται σε κοινό λογαριασµό µε σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβένονται 
κατά το κλείσιµο του λογαριασµού αυτού, ώστε να αποτελέσει τη µοναδική µεταξύ 
τους απαίτηση το κατάλοιπο του λογαριασµού που τυχόν θα υπάρξει.  
- Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1905/1990, η 
σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων - Factoring είναι µια σύµβαση 
µεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηµατικών απαιτήσεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε 
ανώνυµη εταιρία, και µιας επιχείρησης - εµπορικής εταιρίας ή και φυσικού 
προσώπου, που ασχολείται κατ` επάγγελµα µε την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών. Περιεχόµενο της σύµβασης είναι ότι η εταιρία factoring (εφεξής 
πράκτορες ή factor) αναλαµβάνει να παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της (εφεξής 
προµηθευτής), για το διάστηµα που συµφωνείται και έναντι αµοιβής, υπηρεσίες 
σχετικές µε την προεξόφληση, τη λογιστική και νοµική παρακολούθηση, καθώς και 
την είσπραξη των χρηµατικών απαιτήσεων κατά των πελατών της (εφεξής οφειλέτες). 
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Πρόκειται για νέο χρηµατοδοτικό µηχανισµό µε τον οποίο επιδιώκεται σκοπός 
χρηµατοδοτικός ή διαχειριστικός ή ασφαλιστικός (εγγυητικός), σωρευτικά ή 
διαζευκτικά, µε αντίστοιχες λειτουργίες. Κατά ρητή δε πρόβλεψη του νόµου (άρθρο 1 
§ 1 του ν. 1905/1990), η σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
καταρτίζεται εγγράφως και το έγγραφο αποτελεί συστατικό τύπο, ενώ η έλλειψή του 
συνεπάγεται ακυρότητα της σύµβασης. Η σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του 
πράκτορα και του προµηθευτή είναι µία "σύµβαση πλαίσιο", µε την οποία 
καθορίζονται οι όροι συνεργασίας των µερών, όπως το είδος του factoring (γνήσιο ή 
µη γνήσιο, εµφανές ή αφανές), το ανώτατο ποσό (πλαφόν) µέχρι το οποίο δέχεται ο 
πράκτορας να χρηµατοδοτήσει τον προµηθευτή, η αµοιβή και οι προµήθειες του 
πράκτορα, ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η εκχώρηση των απαιτήσεων. Η 
λειτουργία της σύµβασης αυτής επιτελείται µε τις εκχωρήσεις των απαιτήσεων του 
προµηθευτή προς τον πράκτορα και τις πιστώσεις από τον τελευταίο του 
λογαριασµού του πρώτου µε τα αντίστοιχα ποσά, αµέσως µετά την εκχώρηση ή µετά 
την είσπραξη των απαιτήσεων, ανάλογα µε το είδος του factoring, που έχει 
συµφωνηθεί. ∆εδοµένου του διαρκούς χαρακτήρα της ενοχής που δηµιουργείται µε 
τη σύµβαση factoring, της συνεχούς εκχωρήσεως απαιτήσεων του προµηθευτή στον 
πράκτορα και της αντίστοιχης πίστωσης του προµηθευτή µε τα ποσά που 
εισπράττονται ή πρόκειται να εισπραχθούν (ανάλογα µε το συµφωνηθέν είδος 
factoring), µείον αµοιβές, προµήθειες, προεξοφλητικούς τόκους, η εξυπηρέτηση της 
σύµβασης factoring, γίνεται συνήθως µε την τήρηση από τον πράκτορα ενός ανοικτού 
λογαριασµού στο όνοµα του προµηθευτή (ΑΠ 667/2010, 880/2010, ΑΠ 1482/2010, 
ΑΠ 1136/2000, ΑΠ 1048/1998). Στην πραγµατικότητα το factoring µπορεί και 
συνήθως εµφανίζει στοιχεία σύµβασης ανοίγµατος πιστώσεως και σύµβασης 
αλληλόχρεου λογαριασµού. Ειδικότερα, όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, ο 
προµηθευτής έχει αξίωση κατά του factor να του καταβάλει την αξία των απαιτήσεων 
που εισέπραξε ή πρόκειται να εισπράξει. Ανάλογα µε τους ειδικότερους όρους της 
µεταξύ τους συµφωνίας η εν λόγω αξίωση πηγάζει από τη σύµβαση factoring - είτε 
γνήσιο είτε µη γνήσιο - και καθίσταται απαιτητή µε την εκχώρηση των αποδεικτικών 
εγγράφων της εκχωρηθείσης απαιτήσεως εκ µέρους του προµηθευτή ή µε την 
είσπραξή της εκ µέρους του factor. Αντίστοιχα ο factor έχει αξίωση, εφόσον ο 
προµηθευτής έκανε χρήση της ευχέρειας που του παρέχει η σύµβαση, να αναλάβει 
διάφορα ποσά χρηµάτων πριν να καταστούν ληξιπρόθεσµες ή να εισπραχθούν οι 
εκχωρηθείσες απαιτήσεις του, να ζητήσει την επιστροφή των πιστωθέντων. Έχει, 
επίσης, απαίτηση να του καταβληθεί η προµήθεια του τόκου των πιστωθέντων 
χρηµάτων, έξοδα, δικαστικά ή άλλα, για την είσπραξη των απαιτήσεων κ.ο.κ. Αυτές 
οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των µερών εµφανίζουν µια ενιαία, ταχεία και αµφίδροµη 
ροή, έτσι ώστε δεν είναι νοητή, ούτε σκόπιµη η εκκαθάριση κάθε µιας αξίωσης 
ξεχωριστά. Κατά κανόνα συµφωνείται όπως ο factor τηρεί ένα λογαριασµό, στον 
οποίο πιστώνει τα ποσά των εισπραττοµένων ή εισπραχθησοµένων απαιτήσεων του 
προµηθευτή και αντίστοιχα χρεώνει τις αναλήψεις, στις οποίες προβαίνει ο 
τελευταίος, την προµήθειά του, τους τόκους, τα έξοδά του κ.λπ. Η συµφωνία αυτή, η 
οποία συνήθως είναι ρητή, χωρίς να αποκλείεται και η σιωπηρή κατάρτισή της, 
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περιέχει τα στοιχεία συµβάσεως αλληλόχρεου λογαριασµού, αφού µεταξύ των 
συµβαλλοµένων υφίστανται εκατέρωθεν απαιτήσεις και καταβολές.  
- 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 
(Ολ.ΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 440, 441, 873, 874, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 623, 624,  
ΕισΝΑΚ: 112, 
ΕµπΝ: 669, 
Νόµοι: 1905/1990, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 917, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Σύµβαση εµπορικής 
αντιπροσωπείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 445 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας. Εµπορικός αντιπρόσωπος και αποκλειστικός 
διανοµέας. Σύµβαση πρακτορείας. Αποζηµίωση πελατείας. Παραπέµπει στην 
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 249/1983,  
Π∆: 219/1991, άρθ. 9, 
Π∆: 88/1994,  
Π∆: 312/1995, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2012, σελίδα 1049 
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 133 
Έτος: 2001 
Περίληψη:  
- Προσωποκράτηση νοµίµων εκπροσώπων ΑΕ και ΕΠΕ για χρέη από την 
αδικοπραξία της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆, προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς ο νόµος, και κατά εµπόρων και για εµπορικές 
απαιτήσεις (εδ. πρώτο). Μπορεί να διαταχθεί επίσης και για απαιτήσεις από 
αδικοπραξίες (εδ. δεύτερο). Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 1047 ΚΠολ∆, αν 
πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης, ως προς τα χρέη της παρ.1 εδ. πρώτο του άρθρου αυτού, η 
προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους. Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση κατά των εκπροσώπων 
ανώνυµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης για χρέη εµπορικά που 
βαρύνουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα και όχι για χρέη από αδικοπραξία, τα οποία 
βαρύνουν ατοµικά τους εκπροσώπους τους, ως υπαίτια φυσικά πρόσωπα, έστω και αν 
αυτά τέλεσαν την αδικοπραξία στα πλαίσια των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί, 
όπως είναι τα χρέη από την αδικοπραξία της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών από τους 
εκπροσώπους των εν λόγω εταιριών στο όνοµά των τελευταίων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1047, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 160 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Ακυρότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. Κάθε απόφαση 
του µη σύννοµου διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, το οποίο εκλέχτηκε µε 
άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της, πάσχει από ακυρότητα, η 
οποία δύναται να αναγνωριστεί µε δικαστική απόφαση µετά από αγωγή προσώπου 
που έχει έννοµο συµφέρον. Εκπροσώπηση της Ανώνυµης Εταιρείας. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 35-α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 συνάγεται ότι οι 
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρίας είναι άκυρες όχι µόνο στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται µε στοιχεία α΄ και β΄ στο άρθρο αυτό, αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι αντίθετες σε απαγορευτικές διατάξεις του 
πιο πάνω νόµου ή του Αστικού Κώδικα, (βλ. άρθρα 174, 180 του ΑΚ). Αυτή η 
ακυρότητά τους, αν και επέρχεται αυτοδίκαια, δύναται να αναγνωριστεί µε δικαστική 
απόφαση µετά από αγωγή προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον. Η απόφαση αυτή 
έχει ισχύ έναντι πάντων. Τέτοια ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης επέρχεται, 
όπως συνάγεται από τα άρθρα 25, 26 § 1, 35-γ παρ. 1, 38, 39 του Ν. 2190/1920, και 
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στην περίπτωση που αυτή δεν συγκλήθηκε από το αρµόδιο όργανο της εταιρίας που 
είναι το διοικητικό συµβούλιό της, (βλ. ΑΠ 94/1999 ∆ΕΕ 1999.723). Το διοικητικό 
συµβούλιο ανώνυµης εταιρίας, το οποίο εκλέχτηκε µε άκυρη απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των µετόχων της, δεν είναι σύννοµο, (βλ. ΟλΑΠ 18/2001 Ελ∆νη 43.76), 
και η τυχόν από αυτό σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας 
έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των αποφάσεών της, (βλ. ΑΠ 367/1978 ΝοΒ 
1978/1194, ΕφΘεσ- 2401/1998 Ελ∆νη 40.420, ΕφΑθ 4505/2004, Ν. Ρόκα Εµπορικές 
Εταιρίες, έκδοση δ΄, σελ. 179, 193).  
- Κάθε απόφαση του µη σύννοµου διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, το 
οποίο εκλέχτηκε µε άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της, πάσχει 
από ακυρότητα, η οποία δύναται να αναγνωριστεί µε δικαστική απόφαση µετά από 
αγωγή προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον. Μεταξύ των προσώπων που έχουν 
δικαίωµα να επιδιώξουν να αναγνωριστεί η ακυρότητα αποφάσεων του µη σύννοµου 
διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, περιλαµβάνονται αναµφίβολα, όπως 
συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 35-γ § 1-α Ν. 2190/1920, οι µέτοχοι που 
εκπροσωπούν ποσοστό 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, αν αποκλείστηκαν από τη 
γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας παράνοµα.  
- Ορθά ενάγονται τα µέλη του µη σύννοµου ∆.Σ. της εταιρίας, όχι µόνο διότι µεταξύ 
ορισµένων εξ αυτών και της εταιρίας φέρεται ότι καταρτίστηκαν συµβάσεις, αλλά, 
επίσης, διότι η εταιρία δεν νοµιµοποιείται να υποκαταστήσει τα πρόσωπα αυτά σε 
τούτη τη δίκη. Συνεπώς, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ορθά απέρριψε τους ανωτέρω 
ισχυρισµούς των εναγοµένων, οι οποίοι είχαν υποβληθεί ενώπιόν του, και το γεγονός 
αυτό πρέπει να οδηγήσει σε απόρριψη αµφοτέρων των λόγων της 2ης ένδικης έφεσης, 
την οποία άσκησαν οι ανωτέρω εναγόµενοι, ως ουσιαστικά αβάσιµων και σε ολική 
απόρριψη της έφεσης αυτής µε την ίδια αιτιολογία.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι, για να 
υποχρεωθεί το νοµικό πρόσωπο από δικαιοπραξία, πρέπει να έχει συναφθεί αυτή είτε 
από το όργανο που διοικεί το νοµικό πρόσωπο και ενεργεί µέσα στα όρια της 
εξουσίας του, σύµφωνα µε τους όρους της συστατικής πράξης ή του καταστατικού 
του, είτε από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που 
διοικεί το νοµικό πρόσωπο. ∆ικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί στο όνοµα νοµικού 
προσώπου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσώπησής του, δεν 
το δεσµεύει. Ειδικότερα, η ανώνυµη εταιρία, η οποία είναι νοµικό πρόσωπο, 
εκπροσωπείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του Ν. 2190/1920, 
από το διοικητικό συµβούλιό της, το οποίο ενεργεί συλλογικά, µπορεί όµως, εφόσον 
τούτο ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή από το διοικητικό 
συµβούλιό της η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή στους διευθυντές της ή σε άλλα πρόσωπα ή σε τρίτο πρόσωπο. Έτσι, 
όταν αµφισβητείται το κύρος καταρτισµένης σύµβασης, διότι έλειπε η νόµιµη 
εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου, εκείνος που επικαλείται τη σύµβαση, πρέπει 
να προτείνει και να αποδείξει ότι αυτή καταρτίστηκε µε εκείνον που εκπροσωπεί το 
νοµικό πρόσωπο, και ότι ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου δήλωσε µε νόµιµο 
τρόπο τη βούλησή του για κατάρτιση αυτής της σύµβασης. Περαιτέρω, το δικαστήριο 
πρέπει να προσδιορίσει στην απόφασή του το φυσικό πρόσωπο, από το οποίο 
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εκπροσωπήθηκε το νοµικό πρόσωπο, για να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος του 
Αρείου Πάγου ως προς την ορθή ή όχι εφαρµογή των πιο πάνω νοµικών διατάξεων, 
(βλ. ΑΠ 880/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 68, 70, 174, 180,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22, 25, 26, 35α, 35γ,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 501 * ∆ικογραφία 2012, σελίδα 619 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 506 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακύρωση απόφασης του ∆Σ του ΟΠΑΠ για µετεγκατάσταση πρακτορείου. 
- Σύµφωνα µε την άνω απόφαση του ∆..Σ. της εναγοµένης η ειδική αιτιολόγηση για 
την έγκριση της µεταφοράς του πρακτορείου του προσθέτως παρεµβαίνοντος 
διαλαµβάνεται στην από 11-11-2002 εισηγητική έκθεση. Ο εισηγητής στην 
παραπάνω έκθεσή του αναφέρει, ότι το κατάστηµα του προσθέτως παρεµβαίνοντος 
εκκαλούντος στην Μυτιλήνη απέχει 200 µέτρα από τα πλησιέστερα πρακτορεία, 
λαµβάνοντας δε υπόψη το γεγονός, ότι ο προσθέτως παρεµβαίνων µετά το γάµο του 
το 1999 κατοικεί µόνιµα στην Μυτιλήνη, όπου εργάζεται η σύζυγος του, προτείνει 
την έγκριση της µεταφοράς για κοινωνικούς λόγους. Όµως και υπό την εκδοχή, ότι οι 
άνω αιτιολογίες της εισήγησης συνιστούν και αιτιολογίες της προαναφερθείσας 
απόφασης του ∆.Σ, της εναγοµένης, αυτές δεν είναι οι δέουσες κατά νόµο επαρκείς 
και σαφείς σχετικά µε τα ζητήµατα της βιωσιµότητας των υπαρχόντων στην περιοχή 
πρακτορείων, της εµπορικότητας της περιοχής, της δηµογραφικής και πληθυσµιακής 
σύνθεσης της περιοχής, της ανάγκης εξυπηρέτησης των διαγωνιζοµένων της 
περιοχής, καθώς και της ανάγκης επέκτασης του δικτύου των συµβεβληµένων µε την 
εναγοµένη πρακτορείων για τη χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σε σχέση µε τα 
προαναφερόµενα κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την 
εναγόµενη και σε συνάρτηση, µε τα οποία χορηγείται άδεια µετεγκατάστασης. 
Εξάλλου, οι αναφερόµενοι κοινωνικοί λόγοι δεν συνιστούν ανωτέρα βία, δηλαδή 
περιστατικά απρόβλεπτα και αναπότρεπτα, µε την συνδροµή των οποίων θα 
δικαιολογούνταν η µεταφορά του πρακτορείου του προσθέτως παρεµβαίνοντος - 
εκκαλούντος στο ∆ήµο Μυτιλήνης. Εξάλλου, οι παραπάνω κοινωνικοί λόγοι που 
επικαλέστηκε ο τελευταίος, προϋπήρχαν στις 13-09-1999, που εκδόθηκε η άδεια 
λειτουργίας του πρακτορείου του στο ∆ήµο Ταύρου, αφού ο γάµος του τελέστηκε 
στις 31-07-1999, δηλαδή πριν να του χορηγηθεί η άδεια.  
- Στο άρθρο 1 του από 20/29-12-1958 β. δ/τος (Α.228), το οποίο εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 1 περ. στ' του Ν∆ 3769/1957, ορίζεται ότι: "1. 
Συνιστάται νοµικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυµίαν "Οργανισµός 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.)", έδραν έχον τας Αθήνας. 2, Ο 
Οργανισµός αναλαµβάνει την οργάνωσιν και λειτουργίαν του δελτίου προγνωστικών 
επί των ποδοσφαιρικών αγώνων". Εξάλλου, στο άρθρο 7 παρ. 24 περ. γ' του Ν. 
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2557/1997 ορίζεται ότι "Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του 
Υφυπουργού Πολιτισµού, αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού, ρυθµίζονται θέµατα 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας σε πράκτορες των 
παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π.. τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τους όρους 
λειτουργίας των παιχνιδιών και των επιχειρήσεων των πρακτόρων και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια". Περαιτέρω, στον ν. 2414/1996 (Α. 135) ορίζεται, στο άρθρο 
1 παρ. 1 ότι "Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται οι κάτωθι ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισµοί, που ονοµάζονται και για τους σκοπούς του παρόντος 
νόµου δηµόσιες επιχειρήσεις: ... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) ..." και στο άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
21 παρ. 1 του ν. 2733/1999 (Α' 155), ότι: "1. Με προεδρικά διατάγµατα, που 
εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών ... και του Υπουργού που εποπτεύει τη 
δηµόσια επιχείρηση µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύνανται να 
µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρίες οι δηµόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη 
µορφή αυτή και να καταρτίζονται τα καταστατικά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου και του κ.ν. 2190/1920 ...". Ακολούθησε το Π∆ 228/1999 
"Μετατροπή του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) σε 
Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)" (Α'193), το οποίο εκδόθηκε µε βάση το ανωτέρω άρθρο 2 
παρ. 1 του Ν. 2414/1996 και στο οποίο ορίζεται, στο άρθρο 1 ότι "Συνιστάται 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου Α.Ε." και σε συντοµογραφία και διακριτικό τίτλο "Ο.Π.Α.Π. Α.Ε." ... 
Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας, διεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 ... και του κ.ν. 
2190/1920 �", στο άρθρο 2 ότι "1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η οργάνωση, η 
λειτουργία και η διεξαγωγή από την εταιρεία ή σε συνεργασία µε τρίτους των 
παιχνιδιών, � σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής για λογαριασµό του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, β) ..., 2, Για την επίτευξη των σκοπών της ασκούνται από την Ο.Π.Α.Π. 
Α.Ε. και οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) ..., δ) Η σύσταση σε όλη τη χώρα 
πρακτορείων, που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της εταιρείας κατ' 
αποκλειστικότητα και η χορήγηση αδειών λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που κάθε φορά θέτει το ∆.Σ. της εταιρείας ..." και στο άρθρο 10 "5. Οι 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά 
αιτιολογηµένες, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών". Στη συνέχεια, 
µε την 25.148/1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του Υφυπουργού 
Πολιτισµού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 24 περ. γ' του ν. 
2557/1997, εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας Πρακτορείων, Υποχρεώσεις - 
∆ικαιώµατα Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π., στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι "1. Ο 
Ο.Π.Α.Π. χορηγεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης των παιχνιδιών του...σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, µε τη µορφή εταιρείας, εφόσον πληρούνται οι ειδικότεροι όροι και 
οι προϋποθέσεις που θέτει ο Οργανισµός για το κάθε παιχνίδι χωριστά. Η χορήγηση 
γίνεται σε συνάρτηση µε : - την απόσταση του υπό ίδρυση πρακτορείου από τα ήδη 
υπάρχοντα πρακτορεία της περιοχής, - τη δηµογραφική και πληθυσµιακή σύνθεση 
της περιοχής, - την εµπορικότητα της περιοχής, - τη βιωσιµότητα των 
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λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή σε σχέση µε την κίνηση τους, - την 
εξυπηρέτηση των διαγωνιζοµένων, - τα επιχειρησιακά σχέδια του Οργανισµού και 
τους στόχους που θέτει για κάθε παιχνίδι", στο άρθρο 2 "1. Η άδεια ισχύει για την 
περιφέρεια και το κατάστηµα για το οποίο εκδόθηκε. 2. Μεταφορά της αδείας σε 
άλλο κατάστηµα επιτρέπεται µόνο µετά από αίτηση του πράκτορα και έγκριση του 
Οργανισµού, εφόσον συντρέχουν αιτιολογηµένοι εµπορικοί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας 
βίας και σύµφωνα πάντα µε : α) την απόσταση του υπό ίδρυση πρακτορείου από τα 
ήδη υπάρχοντα πρακτορεία της περιοχής, β) τη δηµογραφική και πληθυσµιακή 
σύνθεση της περιοχής, γ) την εµπορικότητα της περιοχής, δ) τη βιωσιµότητα των 
λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή σε σχέση µε την κίνηση τους, ε) την 
εξυπηρέτηση των διαγωνιζοµένων, στ) τα επιχειρησιακά σχέδια του Οργανισµού και 
τους στόχους που θέτει για κάθε παιχνίδι, ζ) την λειτουργικότητα και εµπορικότητα 
του προτεινόµενου καταστήµατος. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µεταφορά της 
άδειας σε άλλο Νοµό . επιτρέπεται µόνο µετά από αίτηση του πράκτορα και έγκριση 
του Οργανισµού, και εφόσον συντρέχουν αιτιολογηµένοι και διαπιστωµένοι 
κοινωνικοί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας και σύµφωνα µε τα παραπάνω". Τέλος, µε τη 
442/2001 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Πολιτισµού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 2733/1999, 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., στο άρθρο 
16 παρ. 2 του οποίου ορίζεται: "Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να 
είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία". Από τις παραπάνω 
διατάξεις συνάγεται, ότι µε το Β.∆. 20/29-12-1958 συστάθηκε και λειτουργεί το 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Οργανισµός Προγνωστικών 
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.)", που ήδη έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία 
µε την επωνυµία "Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." και 
διακριτικό τίτλο "Ό.Π.Α.Π, Α.Ε.", µε έδρα την Αθήνα και σκοπό την οργάνωση, 
λειτουργία και διαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, 
ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΕΙΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ, καθώς και κάθε άλλου παιχνιδιού που στο µέλλον ήθελε 
αποφασίσει το ∆..Σ. αυτού σε όλη τη χώρα και εκτός αυτής για λογαριασµό του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. συνιστά, 
ανά τη χώρα, πρακτορεία, στα οποία θα πρακτορεύονται τα παιχνίδια της κατ' 
αποκλειστικότητα, µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των πρακτορείων της σε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η άδεια αυτή λειτουργίας χορηγείται µετά από απόφαση 
του ∆.Σ. αυτής, που εκδίδεται βάσει κριτηρίων που θέτει ο νόµος και πρέπει να είναι 
σαφώς, πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη. Η άδεια ισχύει για την περιφέρεια και το 
κατάστηµα που εκδόθηκε. Μεταφορά της άδειας σε άλλο κατάστηµα, εντός της 
περιφέρειας για την οποία εκδόθηκε, επιτρέπεται µόνο µετά από αίτηση του 
πράκτορα και έγκριση του Οργανισµού, εφόσον συντρέχουν αιτιολογηµένοι 
εµπορικοί λόγοι ή λόγοι ανώτερης βίας και σε συνάρτηση πάντα µε την απόσταση 
του υπό ίδρυση πρακτορείου από τα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία της περιοχής, τη 
δηµογραφική και πληθυσµιακή σύνθεση της περιοχής, την εµπορικότητα της 
περιοχής, τη βιωσιµότητα των λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή σε σχέση 
µε την κίνηση τους, την εξυπηρέτηση των διαγωνιζοµένων, τα επιχειρησιακά σχέδια 
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του Οργανισµού και τους στόχους που θέτει για κάθε παιχνίδι, τη λειτουργικότητα 
και εµπορικότητα του προτεινόµενου καταστήµατος. Κατ' εξαίρεση, µπορεί να 
επιτραπεί η µεταφορά της άδειας σε άλλο νοµό, εφόσον συντρέχουν διαπιστωµένοι 
κοινωνικοί λόγοι ή λόγοι ανώτερης βίας και πάντα σε συνάρτηση µε τα παραπάνω 
κριτήρια. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., είτε αφορά τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας πρακτορείου της, είτε αφορά τη µεταφορά της άδειας 
σε άλλο κατάστηµα στην ίδια περιοχή, για την οποία εκδόθηκε ή σε άλλο νοµό, 
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, δεδοµένου δε ότι ο νοµοθέτης αναγορεύει σε 
υποχρεωτικό στοιχείο της απόφασης την αιτιολογία αυτής, η έλλειψη της οποίας, 
εντεύθεν, οδηγεί σε ακύρωση της απόφασης, πρέπει η αιτιολογία να είναι επαρκής, 
σαφής και ειδική, ακόµη και αν είναι περιληπτική, ν' αναφέρονται δηλαδή σ' αυτή οι 
πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης 
σε συνάρτηση µε τα κριτήρια, τη λήψη υπόψη των οποίων απαιτεί ο νοµοθέτης. Υπό 
τα ως άνω εκτιθέµενα, το Εφετείο µε το να δεχτεί, όπως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση του, της οποίας οι παραδοχές αναφέρονται στην αρχή της παρούσας, 
προκύπτει, ότι οι αιτιολογίες της από 11-11-2002 εισηγητικής έκθεσης και υπό την 
εκδοχή, ότι αποτελούν αιτιολογίες της 22/2002 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εναγοµένης, δεν είναι οι δέουσες, κατά νόµο, επαρκείς και σαφείς σε 
σχέση µε τα κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την εναγοµένη και 
σε συνάρτηση, για τη χορήγηση άδειας µετεγκατάστασης και περαιτέρω, ότι οι 
επικαλούµενοι κοινωνικοί λόγοι προϋπήρχαν στις 13-09-1999 που εκδόθηκε η άδεια 
λειτουργίας του πρακτορείου στο ∆ήµο Ταύρου και ότι, επιπλέον, δεν συνιστούν οι 
κοινωνικοί αυτοί λόγοι ανώτερη βία. δηλαδή γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, 
που θα δικαιολογούσε τη µετεγκατάσταση, δεν παραβίασε τις ειρηµένες διατάξεις 
ουσιαστικού δικαίου µε το να απαιτήσει κατά την εφαρµογή τους περισσότερα 
στοιχεία από εκείνα που σ' αυτές ορίζονται, ούτε παρέλειψε να εφαρµόσει την 
ουσιαστικού δικαίου διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της 25.148/1999 απόφασης του 
Υπουργού Πολιτισµού και του Υφυπουργού Πολιτισµού, αφού, όπως από την 
προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει, εφάρµοσε την εν λόγω διάταξη που ήταν, 
άλλωστε, εφαρµοστέα κατά τις παραδοχές του, ούτε παραβίασε τις διατάξεις των 
άρθρων 101 ΑΚ και 35 Ν. 2190/2000, µε το να αρκεσθεί σε λιγότερα στοιχεία από 
όσα από αυτές ορίζονται.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 2190/1920,  
Νόµοι: 2414/1996, άρθ. 1, 2, 
Νόµοι: 2557/1997, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2733/1999, άρθ. 21,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 2 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. Μονοβάπορες εταιρείες. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 34 του ΑΚ, ικανότητα δικαίου είναι η ικανότητα του 
φυσικού προσώπου να έχει δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Όµως και ενώσεις 
προσώπων για την επιδίωξη ορισµένου σκοπού, καθώς επίσης και σύνολα περιουσίας 
για την εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού, µπορούν κατά τη διάταξη του άρθρ. 61 του 
ΑΚ να αποκτήσουν προσωπικότητα, αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόµος, 
δηλαδή να αποκτήσουν ικανότητα δικαίου, η οποία πάντως δεν εκτείνεται κατά τη 
διάταξη του άρθρ. 62 του ίδιου Κώδικα σε έννοµες σχέσεις που προϋποθέτουν 
ιδιότητες φυσικού προσώπου. Εποµένως νοµική προσωπικότητα είναι η ικανότητα 
δικαίου, που απονέµεται από το νόµο σε οργανισµούς που επιδιώκουν ορισµένο 
σκοπό, οι οποίοι ανάγονται έτσι σε αυτοτελείς φορείς δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων, δηλαδή σε νοµικά πρόσωπα µε χωριστή περιουσία απ' αυτή των µελών 
τους, που τους προσδίδει αυθύπαρκτη στο χώρο και συνεχή στο χρόνο οντότητα. Η 
νοµική λοιπόν προσωπικότητα είναι δηµιούργηµα του δικαίου, µε την οποία 
εξυπηρετούνται οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες, όπως προπάντων είναι ο 
περιορισµός της ευθύνης και των κινδύνων κατά την άσκηση της εµπορικής 
δραστηριότητας µε ανάλογη µείωση και του κόστους από τη συµµετοχή σ' αυτή. Η 
περιουσιακή αυτοτέλεια των νοµικών προσώπων είναι συνεπώς το βασικότερο 
στοιχείο της ιδιοσυστασίας τους, που εκφράζεται και µε τη διάταξη του άρθρ. 70 ΑΚ, 
σύµφωνα µε την οποία οι δικαιοπραξίες που επιχείρησε µέσα στα όρια της εξουσίας 
του το όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου υποχρεώνουν το νοµικό πρόσωπο. 
Απόρροια της ιδιαίτερης ικανότητας δικαίου των νοµικών προσώπων είναι ακριβώς 
και η ιδιαίτερη ικανότητα ευθύνης τους, δηλαδή αποκλειστικής και χωριστής από την 
ευθύνη των µελών τους, που σηµαίνει ότι υπέγγυα στους δανειστές του νοµικού 
προσώπου είναι µόνον η δική του περιουσία και όχι και η περιουσία των µελών του, 
ενώ και αντιστρόφως η περιουσία του δεν είναι υπέγγυα στους ατοµικούς δανειστές 
των µελών του. Ωστόσο ο απόλυτος αυτός διαχωρισµός δικαιολογείται όταν 
εξυπηρετεί τους σκοπούς της χωριστής νοµικής προσωπικότητας, διαφορετικά δεν 
είναι ανεκτός από το δίκαιο και κάµπτεται, είτε ευθέως µε βάση σχετική διάταξη του 
νόµου, όπως λ.χ. είναι η διάταξη του άρθρ. 83§2 του ΚΝ 2190/1920, είτε κατά την 
καλή πίστη, όπως αυτή αποτυπώνεται στα άρθρ. 281, 288 και 200 του ΑΚ, δηλαδή 
όταν γίνεται κατάχρηση της αυτοτελούς ύπαρξης του νοµικού προσώπου, οπότε 
καταφάσκεται η άρση της περιουσιακής αυτοτέλειάς του. Ειδικότερα η εταιρεία ως 
σύνολο έννοµων σχέσεων και καταστάσεων, που διέπονται από ορισµένο πλέγµα 
κανόνων δικαίου µε τη µορφή αυτοτελούς ενότητας, οφείλει να υπηρετεί κοινωνικό 
κυρίως σκοπό στο πλαίσιο και των συνταγµατικών διατάξεων των άρθρ. 5 παρ. 1 και 
12 παρ. 1& 3. Η χρησιµοποίηση έτσι της εταιρείας για την εξυπηρέτηση σκοπών 
αποδοκιµαζόµενων από την έννοµη τάξη συνιστά απαγορευµένη από το νόµο 
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κατάχρηση του θεσµού της εταιρείας. Η καταχρηστική συµπεριφορά, που 
εκδηλώνεται ως κατάχρηση θεσµού, δεν ρυθµίζεται ειδικά στο νόµο. Πρέπει όµως να 
υπαχθεί και αυτή στη διάταξη του άρθρ. 281 ΑΚ και οι συνέπειές της να 
αντιµετωπισθούν σε αναλογία µε τις συνέπειες της κατάχρησης δικαιώµατος. Κατά 
την έννοια αυτή δεν συνιστά καταχρηστική συµπεριφορά µόνη η συγκέντρωση των 
περισσότερων ή και όλων των µετοχών ανώνυµης εταιρείας ή των µεριδίων εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης σε ένα µόνον πρόσωπο, ακόµη και αν αυτό είναι ο διευθύνων 
σύµβουλος ή ο διαχειριστής της εταιρείας και την ελέγχει έτσι τυπικά και ουσιαστικά 
(ΟλΑΠ 5/1996), αφού αναγνωρίζεται από το δίκαιο η µονοπρόσωπη κεφαλαιουχική 
εταιρεία (ανώνυµη, ναυτική ή Ε.Π.Ε., βλ. άρθρ. 1 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 3 του Ν. 3604/2007, 41 παρ. 2 Ν. 959/1979, 43α Ν. 
3190/1955, που προστέθηκε µε το άρθρ. 2 του Π∆ 279/1993), η οποία και διατηρεί 
την οικονοµική αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου της έναντι του φυσικού 
προσώπου, στο οποίο ανήκουν οι µετοχές ή τα µερίδιά της. ∆εν συνιστά επίσης 
καταχρηστική συµπεριφορά η επιλογή µιας κεφαλαιουχικής εταιρείας για την άσκηση 
µέσω αυτής επιχειρηµατικής δραστηριότητας από έναν οι περισσότερους 
επιχειρηµατίες µε σκοπό η εταιρεία να λειτουργήσει ως µηχανισµός απορρόφησης 
των τυχόν δυσµενών συνεπειών της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, αφού το 
σκοπό ακριβώς αυτό προορίσθηκε να εξυπηρετεί η κεφαλαιουχική εταιρεία. 
Συνεπώς δεν λειτουργούν αθέµιτα οι διάφοροι επιχειρηµατίες που επιλέγουν κάποιον 
από τους προαναφερόµενους τύπους της κεφαλαιουχικής εταιρείας για να 
θωρακίσουν µε τα πλεονεκτήµατα, που αυτός προσφέρει, την επιχειρηµατική 
δραστηριότητά τους, γι' αυτό και δεν δικαιολογείται η ταύτισή τους µε την εταιρεία 
και η µεταφορά έτσι στους ίδιους της ευθύνης που βαρύνει το νοµικό πρόσωπο της 
εταιρείας. Περαιτέρω δεν συνιστά καταχρηστική συµπεριφορά κατά την παραπάνω 
έννοια ούτε η ταύτιση των συµφερόντων της εταιρείας µε αυτά του βασικού µετόχου 
ή εταίρου της ή η συστηµατική απ' αυτούς παροχή εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας, 
ούτε η εµφάνισή τους ως των ουσιαστικών φορέων της ασκούµενης από την εταιρεία 
επιχείρησης, αφού η εταιρεία εξυπηρετεί σε τελική ανάλυση τα συµφέροντα των 
προσώπων αυτών, τα οποία µε την παροχή από µέρους τους εγγυήσεων για 
λογαριασµό της εταιρείας διασφαλίζουν αντίστοιχα και τα δικά τους συµφέροντα 
κατά θεµιτό ασφαλώς τρόπο, ενώ αλληλένδετη µε την ιδιότητα του βασικού µετόχου 
ή εταίρου είναι η εµφάνιση των προσώπων αυτών ως των ουσιαστικών φορέων της 
επιχειρηµατικής εταιρικής δράσης. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις αυτές, που δεν 
διαπιστώνεται κατάχρηση κατά τη λειτουργία του εταιρικού θεσµού, διατηρείται 
αναλλοίωτη και η αυτοτέλεια της εταιρείας ως νοµικού προσώπου. Όµως η αρχή 
αυτή της οικονοµικής αυτοτέλειας και ευθύνης του νοµικού προσώπου της εταιρείας 
έναντι των µετόχων ή των εταίρων της υποχωρεί όταν η επίκληση της διαφορετικής 
προσωπικότητάς της χρησιµεύει για να νοµιµοποιηθεί αποτέλεσµα αντίθετο προς 
τους κανόνες της καλής πίστης, δηλαδή όταν οι πράξεις της εταιρείας είναι στην 
πραγµατικότητα πράξεις του κυρίαρχου µετόχου ή εταίρου της που σκόπιµα 
παραλλάσσονται ή αντιστρόφως όταν οι πράξεις του φυσικού προσώπου συνέχονται 
µε την εταιρεία από την οποία αθέµιτα επιχειρείται να αποκοπούν. Η µορφή αυτή 
κατάχρησης του θεσµού της εταιρείας εκδηλώνεται κυρίως στις περιπτώσεις που ο 
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κυρίαρχος µέτοχος ή εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική προσωπικότητα της εταιρείας 
για να καταστρατηγήσει το νόµο (λ.χ. να παρακάµψει απαγόρευση που τον δεσµεύει 
ως φυσικό πρόσωπο) ή για να προκαλέσει µε δόλο ζηµία σε τρίτο (οπότε θα 
ανακύπτει και αδικοπρακτική ευθύνη του) ή για να αποφευχθεί η εκπλήρωση είτε 
εταιρικών είτε ατοµικών υποχρεώσεών του, που δηµιουργήθηκαν καθ' υπέρβαση των 
πραγµατικών εταιρικών ή ατοµικών του δυνατοτήτων του, κριτήρια δε ενδεικτικά 
µιας τέτοιας κατάχρησης είναι προπάντων η ανεπαρκής χρηµατοδότηση της εταιρείας 
και η σύγχυση της εταιρικής µε την ατοµική περιουσία του, αφού εξ αιτίας µεν της 
ελλιπούς χρηµατοδότησης ο επιχειρηµατίας µεταφέρει αθέµιτα στους δανειστές της 
εταιρείας τους κινδύνους από τη δική του στην ουσία επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
ενώ αθέµιτα και στην περίπτωση της σύγχυσης των περιουσιών χρησιµοποιεί την 
εταιρική περιουσία για τις δικές του δραστηριότητες ή αντιστρόφως επωφελείται η 
εταιρεία σε βάρος των ατοµικών του δανειστών. Ασφαλώς καταχρηστική είναι και η 
συµπεριφορά του βασικού µετόχου ή εταίρου που συναλλάσσεται µε παρένθετο 
πρόσωπο την εταιρεία, όταν η εταιρεία δεν έχει εταιρική οργάνωση ή δεν έχει 
αναπτύξει επιχειρηµατική δράση και είναι αυτός στην ουσία που συναλλάσσεται υπό 
την εταιρική επωνυµία για δικό του όφελος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ως 
κύρωση επιβαλλόµενη προς αποφυγή της κατάχρησης προσήκει η άρση ή η κάµψη 
της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας ή κατ' άλλη έκφραση η διείσδυση στο 
υπόστρωµά της και η επέκταση από την εταιρεία στους µετόχους ή εταίρους των 
συνεπειών που την αφορούν ή αντιστρόφως η επέκταση των αντίστοιχων συνεπειών 
από τους µετόχους ή εταίρους στην εταιρεία, ιδιαίτερα όταν οι τρίτοι, που 
συµβλήθηκαν µε την εταιρεία ή το βασικό µέτοχο ή εταίρο της, οδηγήθηκαν στη 
συγκεκριµένη συναλλαγή εξαιτίας της εµφανιζόµενης σ' αυτούς παραλλαγµένης 
κατάστασης. Σε κάθε πάντως περίπτωση η άρση της αυτοτέλειας του νοµικού 
προσώπου είναι προσωρινή και περιορισµένη, δηλαδή δεν καταλύεται η ίδια η νοµική 
προσωπικότητα της εταιρείας, αλλά παραµερίζεται µόνο για τη συγκεκριµένη 
συναλλαγή η περιουσιακή αυτοτέλειά της, µε την έννοια ότι η εταιρεία ή αναλόγως ο 
βασικός µέτοχος ή εταίρος της παραµένουν οφειλέτες, που ευθύνονται πλέον από 
κοινού και εις ολόκληρο (άρθρ. 481 ΑΚ) για τις ζηµιογόνες συνέπειες (άρθρ. 926 
ΑΚ) της συναλλαγής τους, δηλαδή δηµιουργείται ένας πρόσθετος οφειλέτης, στον 
οποίο επεκτείνονται (διαχέονται) οι συνέπειες αυτές µε κατεύθυνση είτε από την 
εταιρεία προς το βασικό µέτοχο ή εταίρο είτε µε αντίστροφη κατεύθυνση. Με 
διαφορετική άλλωστε εκδοχή, δηλαδή αν αποκλεισθεί η ευθύνη της εταιρείας ή 
αναλόγως του βασικού µετόχου ή εταίρου της και γίνει δεκτή η ευθύνη του ενός 
µόνον απ' αυτούς, θα υφίσταται το νοµικό παράδοξο να διατηρείται µεν για την 
εταιρεία ή το βασικό µέτοχο ή εταίρο ο ενοχικός δεσµός από τη συναλλαγή τους, να 
µην αναδύονται όµως γι' αυτούς έννοµες συνέπειες και µάλιστα στην περίπτωση αυτή 
θα µπορούν να επικαλεσθούν τη µεταφορά (µετακύλιση) των συνεπειών από την 
εταιρεία στο βασικό µέτοχο ή εταίρο της ή αντιστρόφως από το µέτοχο αυτό ή εταίρο 
στην εταιρεία και τον αποκλεισµό έτσι της ευθύνης του άλλου, όχι µόνον οι 
αντισυµβαλλόµενοι, αλλά και τρίτα πρόσωπα ως προς τη συγκεκριµένη συναλλαγή, 
µολονότι η κάµψη της νοµικής προσωπικότητας δεν προϋποθέτει διαπλαστική 
δήλωση του ενδιαφεροµένου, αλλά ως έννοµη κατάσταση, που συνεπάγεται 
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αντίστοιχες έννοµες συνέπειες, προκύπτει αυτοδικαίως, εφόσον υπάρξει κατάχρηση 
της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό εντάσσεται 
και αξιολογείται και η συνηθισµένη στη ναυτιλία επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
κατά την οποία ο επιχειρηµατίας, που δεν επιθυµεί να διακινδυνεύσει απεριόριστα 
κεφάλαια, συνιστά µία ή περισσότερες εταιρείες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της 
Χώρας, οι οποίες αγοράζουν ένα ή περισσότερα πλοία και τα εκµεταλλεύονται για 
δικό τους λογαριασµό, είτε απευθείας οι ίδιες είτε µε ανάθεση της διαχείρισής τους σε 
άλλη εταιρεία, η οποία προϋπάρχει ή ιδρύεται για το σκοπό αυτό και ενεργεί για 
λογαριασµό τους. Κατ' αυτό τον τρόπο τον έλεγχο της πλοιοκτήτριας, αλλά συνήθως 
και της διαχειρίστριας εταιρείας, διατηρεί ο επιχειρηµατίας, που συµµετέχει κατά 
κανόνα και στη διοίκησή τους και ως κύριος µέτοχος κερδοσκοπεί έµµεσα µε την 
απόληψη των κερδών της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Η επιχειρηµατική αυτή 
δραστηριότητα δεν προσδίδει από µόνη της την ιδιότητα και τις έννοµες συνέπειες 
του εφοπλιστή στον επιχειρηµατία, αφού λείπει από αυτόν η βούληση της 
εκµετάλλευσης του πλοίου για λογαριασµό του. Αντίθετα ο επιχειρηµατίας θα είναι 
και εφοπλιστής κατά την έννοια του άρθρ. 105 του ΚΙΝ∆, αν αποδειχθεί ότι οι 
παραπάνω εταιρείες είναι εικονικές ή δραστηριοποιούνται κυρίως για λογαριασµό 
του και ότι αυτός ασκεί συνεπώς στην πραγµατικότητα για τον εαυτό του την 
εκµετάλλευση του πλοίου και τη ναυτιλιακή επιχείρηση, οπότε εκτός από την 
απολαβή των κερδών πρέπει να επωµίζεται ο ίδιος και τον οικονοµικό κίνδυνο από 
την εκµετάλλευσή του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 34, 61, 62, 70, 200, 281, 288, 481, 926, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΚΙΝ∆: 105, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 1, 83, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 43α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 338 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. ∆ιαιτησία. 
- Κατά το άρθρο 48 του ΕµπΝ οι µετοχικές εµπορικές εταιρίες (αφανείς εταιρίες) 
«αποβλέπουν εις µίαν ή περισσοτέρας επιχειρήσεις εµπορικάς. Το αντικείµενο των 
εταιρειών τούτων, ο σχηµατισµός αυτών, η περί την µετοχή εκάστου αναλογία και αι 
λοιπαί συνθήκαι, εξαρτώνται από τας µεταξύ των µετόχων συµφωνίας.». Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 47, 49-50, 18 του ΕΝ και 741 επ. 
του ΑΚ συνάγεται ότι η συµµετοχική αφανής αφανής εταιρία δεν έχει νοµική 
προσωπικότητα, αποσκοπεί πάντοτε στην ενέργεια εµπορικών πράξεων, στερείται 
δικής της περιουσίας, διακρινοµένης από εκείνη των εταίρων, συνιστάται ατύπως, 
έστω και αν αποβλέπει στην επιχείρηση δικαιοπραξιών που υποβάλλονται κατά νόµο 
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σε ορισµένο τύπο, αντιπροσωπεύεται δε στις µε τους τρίτους σχέσεις από ένα 
συνεταίρο που ενεργεί στα πλαίσια της εξουσιοδότησης των λοιπών και έχει 
υποχρέωση (αρθρ. 758 του ΑΚ) οτιδήποτε αποκτά να το καταστήσει κοινό όλων των 
λοιπών (αφανών) εταίρων, µεταβιβάζοντας µε άλλη δικαιοπραξία την κυριότητά τους 
σ΄ αυτούς κατά την αναλογία της εταιρικής τους µερίδας. Ο σχηµατισµός της 
εταιρίας, οι εισφορές των εταίρων, η αναλογία συµµετοχής τους στα κέρδη και τις 
ζηµίες της εταιρίας και όλα γενικά τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους 
εξαρτώνται από τις συµφωνίες των µετόχων, συµπληρωµατικά δε µόνον, επί µη 
υπάρξεως συµφωνίας για ορισµένο ζήτηµα, εφαρµόζονται (αρθρ. 18 του ΕµπΝ) οι 
περί εταιριών διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ. 741 επ.), υπό την προϋπόθεση 
ότι συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρίας ως εσωτερικής εταιρίας που 
χαρακτηρίζεται από την έναντι τρίτων αφάνειά της. Η αφανής εταιρία λύεται για τους 
ίδιους λόγους για τους οποίους λύεται και η αστική εταιρία, µε εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 765 ΑΚ. Μεταξύ των λόγων λύσεως της εταιρίας 
περιλαµβάνεται και η οµόφωνη συµφωνία των εταίρων για τη λύση της (βλ. 
Λιακόπουλο, ΑΚ Γεωργιάδη � Σταθόπουλο, αρθρ. 765 αριθ. 13, Γεωργακόπουλο, Το 
δίκαιο των εταιριών, τοµ. Ι, σελ. 391-392). Εξάλλου, υπό τη συνήθη µορφή της η 
εκκαθάριση αποσκοπεί στη διανοµή της εταιρικής περιουσίας, την οποία, όµως, η 
 αφανής εταιρία δεν έχει. Συνεπώς, εκκαθάριση αυτής, µε την έννοια του άρθρου 777 
ΑΚ, δε νοείται. Σε όσες δε περιπτώσεις διενεργείται εκκαθάριση, αυτή αποτελεί 
τρόπο διακανονισµού των περιουσιακών σχέσεων των εταίρων, προκειµένου να 
προπαρασκευασθεί η διανοµή. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να επακολουθήσει 
στάδιο εκκαθάρισης, εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο µεταξύ των συνεταίρων ή το 
δικαστήριο κρίνει αναγκαία την εκκαθάριση (βλ. ΑΠ 535/2011 ∆ΕΕ 2012.29, ΑΠ 
362/2008 Ελ∆νη 2009.492, ΕφΠειρ 271/2011 ∆ΕΕ 2011, 895, ΕφΑθ 5302/2008 ∆ΕΕ 
2009.191, ΕφΑθ 6509/2002 ∆ΕΕ 2003.54). Στην περίπτωση αυτή τυγχάνουν 
εφαρµογής οι διατάξεις των άρθρων 741, 776, 777 επ. ΑΚ, ως εκ του ενδοτικού 
χαρακτήρα των οποίων (βλ. ΑΠ 339/1998 ΝοΒ 1998, 1250, ΕφΑθ 6528/1996 ∆ΕΕ 
1997.50) οι εταίροι δύνανται να διαµορφώσουν ελευθέρως τη διαδικασία και τον 
τρόπο της εκκαθάρισης (βλ. ΑΠ 120/1998 Ελ∆νη 1998, 570, ΕφΠειρ 1061/2000 ∆ΕΕ 
2001.167, ΕφΑθ 7212/1996 ΕπισκΕ∆ 1997, 673, ΕφΑθ 414/1991 Ελ∆νη 1993.612). 
Ειδικότερα, δύναται να συµφωνηθεί από τους εταίρους η περιέλευση της εταιρικής 
επιχειρήσεως ως συνόλου, συµπεριλαµβανοµένου του ενεργητικού και παθητικού 
της, σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή σε τρίτο, µε ταυτόχρονη αποχώρηση των 
λοιπών εταίρων και καταβολή στους τελευταίους της αξίας του εταιρικού τους 
µεριδίου (βλ. ΑΠ 551/1995 ΕΕµπ∆ 1995.601, ΕφΑθ 7212/1996 ΕπισκΕ∆ 1997.673, 
ΕφΑθ 10606/1980 Αρµ 1981, 303, Μαστροκώστα σε ∆ίκαιο των Προσωπικών 
Εταιριών, επιµέλειας Ν. Ρόκα, τοµ. Ι, παρ. 11, αριθ. 58-59, σελ. 476-477).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 867, 868 και 869 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου υφιστάµενες ή µέλλουσες να προέλθουν από 
ορισµένη έννοµη σχέση, πλην των εργατικών διαφορών, µπορούν να υπαχθούν σε 
διαιτησία µε συµφωνία, αν εκείνοι που τη συνοµολόγησαν έχουν την εξουσία να 
διαθέτουν ελεύθερα το αντικείµενο της διαφοράς. Ειδικά δε για τις µέλλουσες 
διαφορές, απαιτείται, πέραν της εξουσίας διαθέσεως των µερών και τήρηση έγγραφου 
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τύπου που είναι συστατικός και δεν µπορεί να αναπληρωθεί µε την επίκληση άλλων 
αποδεικτικών µέσων. Με τη συµφωνία περί διαιτησίας επί των µελλοντικών 
διαφορών, µπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ορισµένες ή και όλες οι ιδιωτικού 
δικαίου διαφορές από ορισµένη έννοµη σχέση, που µπορούν να γεννηθούν στο 
µέλλον, σε οποιαδήποτε διάταξη νόµου και αν στηρίζονται. Και ναι µεν στην 
έγγραφη διαιτητική συµφωνία για τις µελλοντικές διαφορές πρέπει να αναφέρεται η 
ορισµένη έννοµη σχέση από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, δεν είναι, όµως, 
απαραίτητο να µνηµονεύονται οι συγκεκριµένες διαφορές. Η συµφωνία διαιτησίας 
διατηρεί το κύρος της, ακόµη και όταν η ρήτρα έχει διατυπωθεί µε ευρύτητα, όπως 
και όταν οι συµβαλλόµενοι υπάγουν σε διαιτησία κάθε διαφορά που θα προκύψει από 
τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το δικαστήριο διαπιστώσει κενό ή 
ασάφεια, θα γίνει προσφυγή στους ερµηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 
ΑΚ, για να κριθεί αν η συγκεκριµένη διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία (βλ. ΑΠ 
2292/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1334/2008 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 255/1996 Ελ∆νη 37, 1559, ΕφΑθ 
1105/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 8320/2004 Ελ∆νη 2005, 522, 852). Τέλος, από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 264 και 263 εδ. β΄ του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
αν έχει συµφωνηθεί η υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία και προταθεί κατά την 
αρχική συζήτηση η σχετική ένσταση, το πολιτικό δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να 
δικάσει την υπόθεση και πρέπει να παραπέµψει αυτήν στην διαιτησία (βλ. ΑΠ 
1328/2001 ΕΕΝ 2003.7).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 741 επ., 758, 776, 777,  
ΕµπΝ: 18, 47, 49, 50,  
ΚΠολ∆: 867, 868, 869,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1280 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. Αποκλεισµός εταίρου Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης µε ασφαλιστικά µέτρα. Έγκριση του ισολογισµού. Ευθύνη διαχειριστών. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 Ν. 3190/1955 "Περί εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης", εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, κατόπιν 
αιτήσεως οιουδήποτε διαχειριστού ή εταίρου, δύναται να αποκλείσει από την εταιρία 
οποιονδήποτε εταίρον, εφόσον ελήφθη περί αυτού απόφαση της συνελεύσεως. Το 
δικαστήριο τέµνει οριστικώς την συγκεκριµένη διαφορά, καθόσον δεν πρόκειται για 
διαφορά ασφαλιστικών µέτρων, αλλά τηρείται η διαδικασία αυτή µε σκοπό την 
ταχύτερη εκδίκασή της και ως εκ τούτου κατά της εκδιδοµένης αποφάσεως 
επιτρέπονται ένδικα µέσα (βλ. ΟλΑΠ 754/1986, ΑΠ 1205/1986, ΑΠ 1071/1996). Με 
απόφαση επίσης του ιδίου δικαστηρίου προσδιορίζεται και η αξία της µερίδας 
συµµετοχής του αποκλειοµένου από την εταιρία εταίρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1, 4 Ν. 3190/1955. Από τις διατάξεις αυτές σε 
συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 22, 41 και 42 του ίδιου ως άνω νόµου 
(3190/1955), καθώς και των άρθρων 42α, 42δ, 43 και 43α του κ.ν. 2190/1920 "περί 
ανωνύµων εταιρειών", που εφαρµόζονται αναλόγως, προκύπτει ότι ο αποκλειόµενος 
της εταιρείας εταίρος δικαιούται να λάβει την πραγµατική αξία των µεριδίων του, η 
οποία υπολογίζεται για την περίπτωση εξόδου του απ' αυτήν για σπουδαίο λόγο, κατά 
το χρόνο συζητήσεως της σχετικής αιτήσεως στο Μονοµελές Πρωτοδικείο. Η 
ανωτέρω πραγµατική αξία της µερίδας συµµετοχής, σε αντιδιαστολή µε την 
ονοµαστική αξία που προκύπτει από το καθοριζόµενο στο καταστατικό ελάχιστο 
ποσό µερίδας συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, προσδιορίζεται λογιστικώς µε 
βάση την καθαρή εταιρική περιουσία, η οποία διαιρούµενη µε τον αριθµό των 
εταιρικών µεριδίων δίνει την αξία καθενός απ' αυτά (µερίδια). Όµως, η αξία της 
πραγµατικής µερίδας του αποκλειοµένου από την εταιρεία εταίρου, δεν εξάγεται µόνο 
µε βάση τα κατά τον χρόνο της εξόδου ενδεικτικώς αναγραφόµενα στον ετήσιο 
ισολογισµό µεµονωµένα στοιχεία της επιχείρησης, αλλά και από άλλα στοιχεία, όπως 
αφανή αποθεµατικά και άυλα αγαθά, δηλαδή φήµη, πελατεία, επωνυµία, σήµα, καθώς 
και από εκκρεµείς υποθέσεις, ζηµίες προηγούµενων χρήσεων, υποχρεώσεις προς 
τρίτους κ.λ.π., και συγκεκριµένα ο λογιστικός προσδιορισµός της περιουσίας της 
εταιρείας θα γίνει, προκειµένου να καθορισθεί η καθαρή µερίδα του εξερχόµενου 
εταίρου, βάσει του ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζει η εταιρεία κατά τον 
χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως του τελευταίου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο για την 
έξοδό του απ' αυτήν για σπουδαίο λόγο (ΑΠ 1628/2010).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2, 10 παρ. 2, 22, 25 και 35 Ν. 3190/1955 
"περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης" συνάγεται, ότι η µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των εταίρων της Ε.Π.Ε. έγκριση του ισολογισµού και των αρχικών ή 
τροποποιηµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες αποτυπώνονται τα 
µετ' έλεγχο αποτελέσµατα χρήσης της εταιρίας, δεν συνιστούν και απόφαση περί 
διανοµής στους εταίρους των εµφανιζοµένων ως επιτευχθέντων κερδών της 
ελεγχόµενης χρήσης, αλλά απαιτείται προς τούτο ιδιαίτερη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία µπορεί να ληφθεί εγκύρως µε την ίδια απόφαση που εγκρίνει 
τον ισολογισµό και τις άνω καταστάσεις, αφού µέρος των καθαρών κερδών που 
επιτεύχθηκαν κατά την ελεγχόµενη χρήση πρέπει κατά το άρθρο 24 ν. 3190/1955 να 
αφαιρεθούν υποχρεωτικά για το σχηµατισµό αποθεµατικού, µέχρις αυτό να ανέλθει 
σε ποσοστό του ενός τρίτου του κεφαλαίου, και µετά δε τον σχηµατισµό του 
αποθεµατικού στο εν λόγω ποσοστό, µπορεί µε απόφαση των εταίρων να διατεθούν 
για δηµιουργία αποθεµατικού ή την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από την 
εταιρία, η σχετική δε αξίωση του εταίρου για την απόδοση του αναλογούντος στη 
µερίδα του καθαρών κερδών γεννάται από του χρόνου που λήφθηκε η σχετική προς 
διανοµή των κερδών απόφαση της γενικής συνέλευσης (Α.Π. 1732/2008).  
- Το άρθρο 26 παρ. 1, 2 Ν. 3190/1955 ορίζει, ότι 1) "Οι διαχειρισταί ευθύνονται εις 
αποζηµίωσιν, εφόσον δε ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον, έναντι της εταιρίας, 
εκάστου των εταίρων και των τρίτων δια παραβάσεις του παρόντος νόµου και του 
καταστατικού ή δια πταίσµατα περί την διαχείρησιν αυτών. 2) Η κατά την 
προηγουµένην παράγραφον αξίωσις των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται ν' 
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ασκηθεί εφόσον η συνέλευσις των εταίρων απέρριψε πρότασιν περί εγέρσεως αγωγής 
εκ µέρους της εταιρίας, ή εφόσον δεν ελήφθη απόφασις της συνελεύσεως εντός 
ευλόγου χρόνου". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε. 
ευθύνονται σε αποζηµίωση, αν δε ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον, απέναντι 
στην εταιρία, στους εταίρους και στους τρίτους για παραβάσεις του νόµου, του 
καταστατικού ή για πταίσµατα κατά την διαχείριση. Στην περίπτωση αυτήν η 
συνέλευση των εταίρων µπορεί να αποφασίσει την µη απαλλαγή των υπαιτίων από 
την ευθύνη ή και την ενάσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατ' αυτών για 
αποζηµίωση µε την άσκηση κατ' εκείνων της εταιρικής αγωγής (άρθρο 14 παρ. 2 
στοιχ. β' και δ' Ν. 3190/1955). ∆ύναται όµως η συνέλευση και όταν ο διαχειριστής 
εζηµίωσε υπαιτίως την εταιρία, να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση, 
να παραιτηθεί από τις εναντίον του αξιώσεις ή να αποφασίσει την µη ενάσκηση της 
εταιρικής αγωγής. Όταν όµως δεν αποκαθίσταται η ζηµία της εταιρικής περιουσίας, 
τελικώς ζηµιώνονται εµµέσως οι εταίροι, αλλά ενδεχοµένως και οι εταιρικοί 
δανειστές, σε περίπτωση κατά την οποίαν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την 
ικανοποίησή των. Ο νόµος 3190/1955 έλαβε υπόψη το συµφέρον των προσώπων 
αυτών και µε τις διατάξεις του άρθρου 26 επεξέτεινε την ευθύνη των διαχειριστών 
απέναντι στους εταίρους αλλά και στους τρίτους. Βεβαίως, η ευθύνη των 
διαχειριστών απέναντι στα ως άνω πρόσωπα έχει επικουρικόν χαρακτήρα, 
ενεργοποιείται δηλαδή µόνον εφόσον δεν ασκηθεί η εταιρική αγωγή από την εταιρία. 
Έτσι, εφόσον η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την µη έγερση κατά των 
διαχειριστών της εταιρικής αγωγής ή δεν λάβει απόφαση εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, κάθε εταίρος αλλά και κάθε τρίτος µπορούν να ασκήσουν την εταιρική 
αγωγή µε αίτηµα την καταβολή αποζηµιώσεως στην εταιρία, ως µη δικαιούχοι 
διάδικοι. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση, κατά την οποίαν η συνέλευση 
απάλλαξε από κάθε ευθύνη τους διαχειριστές, οι οποίοι εζηµίωσαν υπαιτίως την 
εταιρία ή παραιτήθηκε από τις αξιώσεις της εταιρίας για αποζηµίωση. Ο νόµος 
προστατεύει τον αποκλειόµενο της εταιρίας εταίρο (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β' Ν. 
3190/1955), καθόσον ο ίδιος, µέχρις ότου καταβληθεί σε αυτόν η αξία της µερίδας 
συµµετοχής του στην εταιρία, διατηρεί την εταιρική ιδιότητά του. Μετά από την 
καταβολή της εν λόγω αξίας, ο αποκλειόµενος παύει πλέον να θεωρείται εταίρος, 
πλην όµως αυτός δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία των "τρίτων", δανειστών της 
εταιρίας, εάν έχει κατ' αυτής απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από κέρδη 
παρελθόντων ισολογισµών, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ακόµη στους εταίρους και 
στο µέτρο κατά το οποίο δεν συνυπολογίσθηκαν και δεν ήτο δυνατόν να 
συνυπολογισθούν στην αξία της µερίδας συµµετοχής, όταν αυτή προσδιορίσθηκε από 
το δικαστήριο και ως εκ τούτου έχει και αυτός έννοµο συµφέρον να ασκήσει 
πλαγιαστικώς την εταιρική αγωγή. Βεβαίως, εάν το επιδικασθησόµενο λόγω 
ευδοκιµήσεως της πλαγιαστικής αγωγής ποσόν εισέλθει στο εταιρικό ταµείο, είναι 
ενδεχόµενον, να µην λάβουν τελικώς εµµέσεως κανένα ποσόν οι εταίροι ή οι τρίτοι 
δανειστές, εάν λόγω των χρεών της εταιρίας και της εν γένει περιουσιακής 
καταστάσεως αυτής δεν αποµείνει κάτι για να το εισπράξουν αυτοί. Ως εκ τούτου, εν 
αντιθέσει προς τα υποστηριζόµενα µε τον δεύτερο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, 
στην αγωγή (ή στην αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωµής, όπως εν προκειµένω), 
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την οποία ασκεί ο τρίτος και εν προκειµένω ο αναιρεσίβλητος, ως και στην σχετική 
εκδοθησοµένη απόφαση 1) δεν απαιτείται να αναφέρεται εάν η εταιρία εισέπραξε το 
οφειλόµενο από τον εναγόµενο διαχειριστή ποσόν και άλλωστε δεν είναι δυνατόν να 
έχει συµβεί κάτι τέτοιο, αφού το ποσόν αυτό είναι το επίδικο ποσόν, 2) δεν απαιτείται 
να αναφέρονται α1) εάν το επίδικο ποσόν έχει περιληφθεί ως έσοδο της εταιρίας στο 
ενεργητικό κάποιου ισολογισµού, β1) εάν εξ αυτού προκύπτουν κέρδη, γ1) εάν οι 
σχετικοί ισολογισµοί εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε., 
δ1) εάν από τα τυχόν προκύπτοντα έγινε υποχρεωτική κράτηση για τον σχηµατισµό 
του αποθεµατικού και αν απέµεινε υπόλοιπον προς διανοµήν κατόπιν σχετικής 
αποφάσεως της Συνελεύσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 10, 14, 22, 24, 26, 33, 41, 42, 42α, 42δ, 43, 43α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 542 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Με την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του 
οµόρρυθµου εταίρου από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις 
τρίτων. 
- Από το άρθρο 64 του ΕµπΝ, που ορίζει ότι κάθε αγωγή κατά συνεταίρων µη 
εκκαθαριστών κ.λπ παραγράφεται πέντε έτη µετά τη διάλυση της εταιρείας αν µετά 
την εκπλήρωση των οριζόµενων διατυπώσεων δηµοσιότητας η παραγραφή δεν 
διεκόπη ως προς αυτούς "δια δικαστικής τινος καταδιώξεως", σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 22 του ΕµπΝ, 268, 486 του ΑΚ, 17, 29 του ΕισΝΑΚ και 329 και 920 του 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η νοµική θέση του οµορρύθµου εταίρου χειραφετείται από τη 
σχέση του προς την εταιρεία για τα χρέη της τελευταίας που προσδιορίζεται γενικώς 
στο άρθρο 22 του ΕµπΝ, ειδικά δε ως προς την διακοπή της παραγραφής 
καθιερώνεται η αρχή της υποκειµενικής ενέργειας, αφού και όπως προαναφέρθηκε 
κατά τη ρηθείσα διάταξη του άρθρου 64 του ΕµπΝ η παραγραφή υπέρ των εταίρων 
ισχύει "αν δεν διεκόπη ως προς αυτούς δια δικαστικής τινος καταδιώξεως". Τούτο 
σηµαίνει ότι µε την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του οµόρρυθµου εταίρου 
από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις τρίτων, χωρίς δε τη 
συνδροµή κάποιου λόγου διακοπής ή αναστολής της παραγραφής στο πρόσωπό του 
δεν διακόπτεται η ειδική αυτή παραγραφή του άρθρου 64 του ΕµπΝ, έστω και αν ο 
λόγος αυτός συντρέξει στο πρόσωπο της εταιρείας πράγµα που ισχύει, ενόψει της 
ειδικής αυτής ρύθµισης του άρθρου 64 του ΕµπΝ και του σκοπού της, που συνιστάται 
στην ταχεία εκκαθάριση των εταιρικών χρεών και τον µετριασµό της αυστηρότητας 
της αρχής της απεριόριστης και εις ολόκληρον ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων 
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(ΟλΑΠ 889/1983), και για τις απαιτήσεις του δηµοσίου κατά της οµόρρυθµης 
εταιρείας (και ΑΠ 82/1986).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 268, 486, 
ΕισΝΑΚ: 17, 29,  
ΚΠολ∆: 329, 522, 536, 920, 
ΕµπΝ: 22, 64, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 676 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
885, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1417 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λύση και εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρείας. ∆ιορισµός εκκαθαριστή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 778 ΑΚ, το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 18 ΕµπΝ, 
εφαρµόζεται και επί των κατά το άρθρο 22 ΕµπΝ οµορρύθµων εταιρειών, µετά τη 
λύση της εταιρείας και εάν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, η εκκαθάριση ενεργείται 
από όλους τους εταίρους µαζί ή από εκκαθαριστή, που έχει διορισθεί µε οµόφωνη 
απόφαση όλων, ενώ, σε περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής διορίζεται ή 
αντικαθίσταται από το δικαστήριο, µε αίτηση ενός από τους εταίρους και 
αντικατάσταση γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. Το δικαστήριο είναι απολύτως 
ελεύθερο για την επιλογή του προσώπου του εκκαθαριστή, όπως επίσης έχει εξουσία 
να καθορίσει την έκταση και το περιεχόµενο του έργου του εκκαθαριστή και δεν 
δεσµεύεται από την σχετική πρόταση των εταίρων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 778, 
ΕµπΝ: 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 499 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Λύση. Λύση µε καταγγελία. Έννοια σπουδαίου λόγου. 
∆ιορισµός εκκαθαριστή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 741, 766, 767, 777 - 783 ΑΚ και 18-20 ΕµπΝ (οι 
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τις οπό εκκαθάριση οµόρρυθµες 
εταιρείες σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 294 παρ. 1 Ν. 4072/2012) συνάγεται ότι 
η λύση προσωπικής εµπορικής εταιρίας, όπως είναι και η οµόρρυθµη εταιρεία, 
αορίστου, αλλά και ορισµένου χρόνου, επέρχεται µε καταγγελία οποιουδήποτε 
εταίρου, ανεξάρτητα συνδροµής ή µη σπουδαίου λόγου, η οποία (καταγγελία) 
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αποτελεί άτυπη µονοµερή δήλωση, απευθυνόµενη στους λοιπούς εταίρους, που δεν 
ανακαλείται και η οποία έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, αφού διαµορφώνει νέα 
κατάσταση (ΑΠ 1776/2006 ΝοΒ 2007.707, ΑΠ 76/2001 Ελ∆νη 42.707, ΕφΘεσ 
2112/2006 ΕπισκΕµπ∆ 2007.127, ΕφΑθ 1715/2005 Ελ∆νη 2005.1726, ΕφΑθ 
260/2004 Ελ∆νη 2004.875). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη διάταξη του αρθ. 766 παρ. 1 
ΑΚ, παρέχεται σε όλους τους εταίρους οποτεδήποτε το δικαίωµα λύσεως της 
εταιρείας ορισµένης διάρκειας µε καταγγελία, η δε νοµότυπη άσκηση αυτής επιφέρει 
πάντοτε τη λύση της εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση, ασχέτως αν ο λόγος 
της καταγγελίας είναι ή όχι σπουδαίος, ζήτηµα που έχει σηµασία όχι για την 
επέλευση της λύσεως της εταιρείας, αλλά µόνο για την ενδεχόµενη υποχρέωση 
εκείνου, που προέβη στην καταγγελία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, προς 
αποκατάσταση της ζηµίας, η οποία επήλθε στους λοιπούς εταίρους, από την πρόωρη 
λύση της, κατά αναλογική εφαρµογή του αρθ. 767 παρ. 2 ΑΚ (ΟλΑΠ 31/1998 Ελ∆νη 
1998.1461, ΑΠ 1496/2011 Ελ∆νη 2011.1339, ΑΠ 681/2010 ΕπισκΕµπ∆ 2010.813). 
Συνιστά δε σπουδαίο λόγο οποιοδήποτε περιστατικό, που ανάγεται στο πρόσωπο ή 
όχι του καταγγέλλοντας, το οποίο, σύµφωνα µε την αρχή της καλής πίστης και τα 
συναλλακτικά ήθη, καθιστά, στη συγκεκριµένη περίπτωση, επαχθή για τον 
καταγγέλοντα εταίρο την εξακολούθηση της εταιρίας έως το χρόνο λήξεως της 
διάρκειάς της. Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η 
κακή διαχείρισή τους, οι διαρκείς διαφωνίες, η έλλειψη συνεργασίας, κατανοήσεως 
κ.ά. (ΕφΑθ 9131/2005 ∆ΕΕ 2006.388, ΕφΑθ 1715/2005 Ελ∆νη 2005.1726). 
Εξάλλου, από τη λύση της εταιρείας παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων 
(άρθρ. 777 ΑΚ) και αρχίζει η εξουσία των εκκαθαριστών (συµβατικών, νοµίµων ή 
δικαστικών - άρθρ. 778 ΑΚ), εφόσον, βέβαια, υπάρχει εκκαθαριστέα εταιρική 
περιουσία. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη 
λύση του νοµικού προσώπου της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας (ΑΠ 96/2005 
∆ΕΕ 2005.819, ΑΠ 1427/2000 ΕΕµπ∆ 2001.70, ΕφΘεσ 599/2007 Αρµ 2007.1521). Η 
δε εκκαθάριση έχει σκοπό την ενέργεια των πράξεων εκείνων, που είναι αναγκαίες 
για να επιτευχθεί ο προσδιορισµός του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, ώστε 
να προπαρασκευασθεί η διανοµή του µεταξύ των εταίρων, ειδικότερα δε ο σκοπός 
της εκκαθαρίσεως έγκειται στη ρευστοποίηση του ενεργητικού, τη διαπίστωση και 
εξόφληση των χρεών και, στη συνέχεια, στην απόδοση των εισφορών και τη διανοµή 
του τυχόν υπολοίπου µεταξύ των εταίρων (ΕφΑθ 4254/2006 Ελ∆νη 2007.295, ΕφΑθ 
110/2006 ∆ΕΕ 2006.483). Περαιτέρω, κατά το άρθρ. 778 ΑΚ, αφού λυθεί η εταιρία, 
η εκκαθάριση, αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, ενεργείται από όλους τους εταίρους 
µαζί ή από εκκαθαριστή, που έχει διοριστεί µε οµόφωνη απόφαση όλων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής, συµβατικός, νόµιµος ή δικαστικός, διορίζεται 
ή αντικαθίσταται από το ∆ικαστήριο (άρθρ. 786 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆) µε αίτηση ενός 
από τους εταίρους και η αντικατάσταση γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. 
Σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, συνιστά, µεταξύ άλλων, 
και η ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων µεταξύ των υπαρχόντων εκκαθαριστών ή 
µεταξύ αυτών και των συνεταίρων, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη ή πολύ 
δυσχερής η πραγµατοποίηση του έργου της εκκαθαρίσεως, καθώς και η άρνηση του 
ενός εκκαθαριστή να συµπράξει µε τον άλλον ή τους άλλους στο έργο της 
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εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (ΕφΠατρ 415/2003 ∆ΕΕ 2004.422, ΕφΑθ 
3431/1999 Ελ∆νη 2000.182, ΕφΠειρ 213/1997 ΕΕµπ∆ 1997.274). Ως σπουδαίος 
λόγος θεωρείται, επίσης, και κάθε γεγονός, εκ του οποίου προκύπτει ότι η διατήρηση 
του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών δεν εξασφαλίζει την οµαλή και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή της εκκαθάρισης και δηµιουργεί φόβους σοβαρών ζηµιών στα συµφέροντα 
της εταιρείας και των εταίρων ή εκ του οποίου προκύπτει ότι η εξακολούθηση της 
διαχειριστικής εξουσίας του εκκαθαριστή αποβαίνει µη ανεκτή, κατά την καλή 
συναλλακτική πίστη και τα χρηστά ήθη, εκ µέρους των εταίρων. Στην τελευταία 
περίπτωση ανήκει και η µεταξύ του εκκαθαριστή και κάποιου από τους συνεταίρους 
εχθρότητα, ακόµη και εκ λόγων ασχέτων προς την εκκαθάριση, καθώς και η 
δικαιολογηµένη δυσπιστία ενός από τους εταίρους ως προς το πρόσωπο του 
εκκαθαριστή, η οποία µπορεί να ανάγεται σε πιθανολογούµενη µονοµερή προστασία 
των συµφερόντων κάποιου ή κάποιων από τους συνεταίρους και, βέβαια, και η 
ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων µεταξύ των παραπάνω προσώπων ή των προσώπων, 
που ορίζονται από το καταστατικό ή το νόµο ως εκκαθαριστές (ΑΠ 1363/1998 
ΕΕµπ∆ 1999.55, ΕφΘεσ 880/2009 ΕΠολ∆ 2010.390, ΕφΘεσ 199/2008 ΕπισκΕµπ∆ 
2008.589, ΕφΠατρ 149/2006 ∆ΕΕ 2006.53).  
- Το ∆ικαστήριο οφείλει να προβεί στο διορισµό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών, χωρίς 
να δεσµεύεται από τα πρόσωπα, τα οποία προτείνουν ο αιτών ή οι παρεµβαίνοντες 
εταίροι, όπως, επίσης, δεν δεσµεύεται στον καθορισµό του αριθµού των 
εκκαθαριστών, εκτός αν ο αριθµός αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή σε άλλη 
απόφασή τους, οπότε το ∆ικαστήριο δεσµεύεται, διότι η απόφασή του αναπληρώνει 
την ελλείπουσα οµοφωνία τους ως προς την επιλογή του προσώπου των 
εκκαθαριστών, ενώ ως προς τον αριθµό δεν υφίσταται διαφωνία (ΑΠ 1363/1998 ό.π., 
ΕφΑθ 3248/2010 ∆ΕΕ 2010.1303, ΕφΘεσ 599/2007 Αρµ 2007.1521, ΕφΠατρ 
415/2003 ό.π.). Ως εκκαθαριστές µπορούν να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από 
τους συνεταίρους ή, συνηθέστερα, από τρίτα προς την εταιρία πρόσωπα, που να 
έχουν ειδικότητα για την διεξαγωγή της εκκαθαρίσεως και να είναι αµέτοχα στις 
προστριβές και διενέξεις των συνεταίρων (ΕφΑθ 3248/2010 ό.π., ΕφΠειρ 1096/1995 
∆ΕΕ 1996.267). Τέλος, από το συνδυασµό των παρ. 1 και 3 του αρθ. 786 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι όταν ζητείται κατά το νόµο να διοριστούν ή να αντικατασταθούν οι 
εκκαθαριστές νοµικού προσώπου ή εταιρείας, που δεν έχει αποκτήσει νοµική 
προσωπικότητα, αρµόδιο είναι το ∆ικαστήριο της περιφερείας, όπου έχει την 
πραγµατική του έδρα το νοµικό πρόσωπο ή η εταιρεία (ΕφΠειρ 25/2003 ∆ΕΕ 
2003.634, ΕφΠειρ 247/1995 ΕΝαυτ∆ 1995.483), ενώ, κατά τη συζήτηση της σχετικής 
αιτήσεως, καλούνται και τα πρόσωπα, των οποίων τυχόν ζητείται η αντικατάσταση 
(άρθρ. 786 παρ. 3 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741, 766, 767, 777, 778, 783, 
ΕµπΝ: 18, 19, 20,  
Νόµοι: 4072/2012, άρθ. 294, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Πνευµατική Ιδιοκτησία - Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 5 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Η φορολογική 
επιβάρυνση σε βάρος της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε" και 
υπέρ του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" (Ο.Π.Ι) του Υπουργείου Πολιτισµού, σε ποσοστό 
1% επί των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης, κινείται εντός των ορίων που χαράσσει 
η αρχή της αναλογικότητας 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος, µετά την αναθεώρηση 
αυτού µε το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισµα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η 
αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Όλα τα 
κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 
άσκηση της. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να 
επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το 
Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται 
την αρχή της αναλογικότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αποδέκτης της 
επιταγής για σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας είναι ο κοινός νοµοθέτης που 
θεσπίζει περιορισµό ατοµικών δικαιωµάτων µε νόµο, σύµφωνα µε την υπέρ αυτού 
συνταγµατική επιφύλαξη, σε αντιδιαστολή µε το δικαστή, ο οποίος απλώς οφείλει να 
ελέγχει αν η αρχή αυτή έχει τηρηθεί και, σε αποφατική περίπτωση, να αρνείται την 
εφαρµογή του νόµου ως αντισυνταγµατικού (πλειοψ. Ολ.Π 6/2009). Η εν λόγω αρχή, 
η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεµβάσεων της κρατικής 
εξουσίας στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη, 
παραβιάζεται όταν η συγκεκριµένη κρατική παρέµβαση δεν είναι, α) πρόσφορη για 
την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται µε αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του 
εν λόγω σκοπού, µε την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε 
ένα ανώδυνο ή ηπιότερο µέσο και γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε 
εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια 
να µην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (Β 
ΟλΑΠ 271-2008). Με βάση τα εν λόγω κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας 
αξιολογείται η παρεχόµενη από το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγµατος εξουσία του 
νοµοθέτη να θέτει κατά τη ρύθµιση των βιοτικών σχέσεων και τον καθορισµό των 
κυρώσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµπεριφορά των πολιτών, 
ελάχιστα ή ανώτατα όρια, κατ' αφηρηµένη αξιολόγηση, εντός των οποίων ο δικαστής 
προβαίνει στην εξειδίκευση του κανόνα δικαίου, ενόψει της συγκεκριµένης 
περιπτώσεως.  
Εξάλλου, σύµφωνα µε το Νόµο 2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά 
δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει: Οι 
πνευµατικοί δηµιουργοί µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό 
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πνευµατική ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, 
το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της 
προστασίας του προσωπικού του δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα) (άρθρο 1 παρ. 
1). Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να καταρτίζει συµβάσεις, µε τις οποίες αναθέτει 
στον αντισυµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες 
που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα (συµβάσεις εκµετάλλευσης) (άρθρο 13 
παρ. 1). Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση 
εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωµα (άδειες εκµετάλλευσης) 
(άρθρο 13 παρ. 2). Η αµοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυµβαλλόµενος στο 
δηµιουργό για δικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση του περιουσιακού 
δικαιώµατος ή εξουσιών από αυτό, την ανάθεση άδειας εκµετάλλευσης, συµφωνείται 
υποχρεωτικά σε ορισµένο ποσοστό, το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ 
των µερών. Βάση για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού είναι όλα ανεξαιρέτως τα 
ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασµένα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα που 
πραγµατοποιούνται από τη δραστηριότητα του αντισυµβαλλοµένου και προέρχονται 
από την εκµετάλλευση του έργου (άρθρο 32 παρ. 1). Οι δηµιουργοί µπορούν να 
αναθέτουν σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας που έχουν 
αποκλειστικά αυτό το σκοπό τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση και την 
προστασία του περιουσιακού τους δικαιώµατος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό. 
Οι οργανισµοί αυτοί λειτουργούν µε οποιαδήποτε µορφή (άρθρο 54 παρ.1). Οι 
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης, έχουν ως αρµοδιότητα, εκτός των άλλων, να 
εξασφαλίζουν στους δηµιουργούς αµοιβή, καταρτίζοντας σχετικές συµβάσεις µε τους 
χρήστες των έργων τους, να εισπράττουν την αµοιβή αυτή και ακολούθως να τη 
διανέµουν µεταξύ των δηµιουργών (άρθρο 55 παρ. 1). Οι οργανισµοί συλλογικής 
διαχείρισης παρακρατούν από την εισπραττόµενη αµοιβή των δηµιουργών ένα 
ποσοστό, για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης, το οποίο καθορίζεται πριν από τη 
µεταβίβαση των εξουσιών ή την παροχή της σχετικής πληρεξουσιότητας και το οποίο 
δεν µπορεί να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των δηµιουργών παρά ύστερα από 
ειδοποίηση ενός χρόνου (άρθρο 57 παρ. 6), εφόσον δε υπάρχει σπουδαίος λόγος κάθε 
δηµιουργός και ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας µπορούν να 
καταγγείλουν την ανάθεση της διαχείρισης και της προστασίας των εξουσιών που 
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα (άρθρο 57 παρ. 7).  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 69 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, ιδρύεται νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα και επωνυµία Οργανισµός Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού, µε σκοπό την 
προστασία των πνευµατικών δηµιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων, 
την εποπτεία των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την εφαρµογή του παρόντος 
νόµου και των συναφών διεθνών συµβάσεων, τη νοµοπαρασκευαστική εργασία σε 
θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και γενικά την 
εκπροσώπηση της Ελλάδας σε όλους τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, καθώς 
και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Οργανισµός Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας µπορεί επίσης να διοργανώνει κάθε είδους σεµινάρια µε σκοπό την 
επιµόρφωση και ενηµέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, 
δηµιουργών δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων, φοιτητών και σπουδαστών για 



 

[101] 
 

θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. Ο Οργανισµός 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να έχει ως σκοπό τη 
συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 54 έως 
58 του νόµου αυτού, κατά την παρ 2 εδ. α' του ίδιου άρθρου του νόµου αυτού 
(2121/1993) όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 7 παρ.13 του Ν. 
2819/2000 (Α'84/15/3/2000), "Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας επιχορηγείται 
µε εισφορά ύψους 1% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων εκάστου οργανισµού 
συλλογικής διαχείρισης που καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την 31η Οκτωβρίου 
εκάστου έτους, µε βάση τον ισολογισµό του προηγούµενου έτους και εισπράττεται 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων ..." και κατά την παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου, που προστέθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 8 του Ν. 2557 /1997 (Α' 
271 124112 /1997), ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτελεί κοινωφελές 
νοµικό πρόσωπο, δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα, ούτε στις διατάξεις του δηµόσιου 
λογιστικού, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Ερµηνεύοντας τη διάταξη 
του άρθρου 69 παρ. 2α του Ν. 2121 /1993, ο Άρειος Πάγος σε πλήρη Ολοµέλεια, µε 
την υπ' αριθµ. 22 / 2006 απόφαση, δέχθηκε, 1) ότι η διάταξη του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.2121/1993, όπως αρχικά ίσχυσε, κατά το µέρος που 
παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος 
µετά πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, του ακριβούς ύψους του συντελεστή της 
υπέρ του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας επιχορήγησης, µέσα στα 
καθοριζόµενα από την εξουσιοδοτική διάταξη όρια, η οποία αποτελεί φόρο, αφού η 
επιβολή της δεν συνδέεται µε την προσφορά προς τους άνω οργανισµού κάποιας 
συγκεκριµένης αντιπαροχής, και η καθορίσασα το φορολογικό συντελεστή διάταξη 
του άρθρου 6 παρ. 2° του Π.∆. 311 /1994, είναι, ως αντικείµενες στο άρθρο 78 παρ. 4 
του Συντάγµατος, ανίσχυρες και µη εφαρµοστέες και 2) ότι η ως άνω επιβάρυνση (σε 
ποσοστό 1%), που θεσπίσθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 2α του Ν. 
2121/1993 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ.13 του ισχύοντος από 
15/3/2000 Ν. 2189/2000) υπέρ του Ο.Π.Ι., η οποία επιβάλλεται στους Οργανισµούς 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης, όπως είναι η αναιρεσείουσα "Α.Ε.Π.Ι. Α Ε.", υπολογίζεται 
επί των ακαθάριστων αυτής εσόδων, τα οποία (ακαθάριστα έσοδα) είναι αυτά που, 
κατ' άρθρο 57 του Ν. 2121/1993, καθορίζονται (και εντεύθεν διαχωρίζονται από την 
αµοιβή των δηµιουργών) και εισπράττονται από αυτή ως προµήθεια -αµοιβή της, 
χωρίς να συνυπολογίζονται τα ποσά που αυτή εισπράττει ως αµοιβή των δηµιουργών 
µελών της και αποδίδει σ' αυτούς. Ενόψει των προεκτεθέντων η θεσπιζόµενη µε το 
άρθρο 7 παρ. 13 του Ν. 2819/2000 εισφορά ύψους 1% επί των ετήσιων ακαθάριστων 
εσόδων της αναιρεσείουσας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Ελληνική 
Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.", υπέρ του 
αναιρεσίβλητου Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας", 
προς εξυπηρέτηση των αναγκών χρηµατοδοτήσεως του τελευταίου και η οποία 
(εισφορά) είναι το µόνο συγκεκριµένο έσοδο της αναιρεσίβλητης προς επίτευξη του 
σκοπού της και την άσκηση του εποπτικού της ρόλου, αποτελεί καθεαυτή, ως 
µέγεθος, πολύ χαµηλό ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης. Το γεγονός ότι η εισφορά 
αυτή, σε ποσοστό 1%, υπολογίζεται επί των ακαθάριστων εσόδων της 
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αναιρεσείουσας, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά της έσοδα, δεν µπορεί να 
καταστήσει τη φορολογική αυτή επιβάρυνση, κατά τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες, δυσανάλογα επαχθέστερη από την επιδιωκόµενη ωφέλεια και εντεύθεν 
εκφεύγουσα των ορίων της αναλογικότητας, κατά το κριτήριο της εν στενή έννοια 
αναλογικότητας, αφού ως ακαθάριστα έσοδα, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 13 
του Ν. 2819/2000, επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά σε ποσοστό 1%, νοούνται 
όχι όλα τα έσοδα της αναιρεσείουσας αλλά αυτά που αποµένουν µετά την αφαίρεση 
της αµοιβής που αποδίδει στους δηµιουργούς - µέλη της, το δε καθαρό κέρδος και τη 
βιωσιµότητα της αναιρεσείουσας επηρεάζουν και άλλα οικονοµικά µεγέθη. Κατ' 
ακολουθίαν των ανωτέρω η φορολογική επιβάρυνση σε βάρος της αναιρεσείουσας 
και υπέρ της αναιρεσίβλητης, σε ποσοστό 1% επί των ακαθάριστων εσόδων της 
πρώτης, κινείται εντός των ορίων που χαράσσει η αρχή της αναλογικότητας, κατά το 
κριτήριο της εν στενή έννοια αναλογικότητας και υπάρχει εύλογη σχέση µεταξύ του 
επιδιωκόµενου σκοπού και της θεσπιζόµενης επιβάρυνσης και ως εκ τούτου η 
ανωτέρω διάταξη δεν αντίκειται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 25, 26, 78, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 13, 32, 54, 55, 57, 69, 
Νόµοι: 2557/1997, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2819/2000, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1386 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Αρµοδιότητα τµήµατος. Παραποµπή της υπόθεσης στο 
αρµόδιο τµήµα. 
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 26 α του Ν. 2479/1997, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης λειτουργεί ειδικό τµήµα που εκδικάζει τις υποθέσεις πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Στο τµήµα αυτό, το οποίο συγκροτείται στα παραπάνω δικαστήρια µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το νόµο για τη συγκρότηση των τµηµάτων των 
δικαστηρίων εν γένει, τοποθετούνται τακτικοί δικαστές, µε ειδίκευση στα θέµατα της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στα πρωτοδικεία οι δικαστές αυτοί πρέπει να έχουν 
προϋπηρεσία στο βαθµό του πρωτόδικη τουλάχιστον πέντε ετών. Η θητεία στο ειδικό 
αυτό τµήµα είναι διετής, µε δυνατότητα ανανέωσής της ύστερα από αίτηση των ίδιων 
των δικαστών που υπηρετούν σε αυτό. Η εξειδίκευση των δικαστών που υπηρετούν 
στα ειδικά τµήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής, θα γίνεται στο πλαίσιο των προγραµµάτων επιµόρφωσης που 
προβλέπονται από την πέµπτη παράγραφο του άρθρου 3 του ν.2236/1994 περί της 
«Εθνικής Σχολής ∆ικαστών»: Ωσότου λειτουργήσουν αυτά τα προγράµµατα και 
υπάρξουν εξειδικευµένοι δικαστές σε επαρκή αριθµό, που να προέρχονται απ’ αυτά, 
θα είναι δυνατή η χρησιµοποίηση και δικαστών µε απλή και µόνο εµπειρία στα 
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σχετικά θέµατα. Στα ανωτέρω πρωτοδικεία, όπου δεν υπάρχουν δικαστές µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στο βαθµό του πρωτόδικη, θα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται και δικαστές µε µικρότερη προϋπηρεσία. Με το εδάφιο β’ της ίδιας 
παραγράφου ορίζεται ότι τυχόν εφέσεις κατά των αποφάσεων των ανωτέρω 
πρωτοδικείων εκδικάζονται ενώπιον του ειδικού τµήµατος του Εφετείου Αθηνών, 
µέχρις ότου ειδικά τµήµατα συγκροτηθούν και στα Εφετεία Θεσσαλονίκης και 
Πειραιώς. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι από τις 6-5-1997, 
χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 3 § 26 ν.2479/1997, για την εκδίκαση των 
υποθέσεων πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπάγονται στην καθ’ ύλην και κατά 
τόπο αρµοδιότητα των Μονοµελών και Πολυµελών Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης, συνιστώνται και λειτουργούν στα δικαστήρια αυτά ειδικά 
τµήµατα, για τη συγκρότηση των οποίων τοποθετούνται τακτικοί δικαστές 
πενταετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας στο βαθµό του πρωτόδικη, µε εξειδίκευση στα 
θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µέχρι δε την ύπαρξη σε επαρκή αριθµό 
εξειδικευµένων δικαστών θα χρησιµοποιούνται για την συγκρότηση των εν λόγω 
ειδικών τµηµάτων δικαστές µε απλή και µόνο εµπειρία στα σχετικά θέµατα. Οι τυχόν 
δε ασκούµενες εφέσεις κατά των αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων, που 
αφορούν υποθέσεις πνευµατικής ιδιοκτησίας, εκδικάζονται ενώπιον του 
συγκροτούµενου στο εφετείο Αθηνών ειδικού τµήµατος, µέχρις ότου ειδικά τµήµατα 
συγκροτηθούν και στα εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για τις εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ως άνω ειδικών τµηµάτων των πρωτοδικείων Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης. Με τις διατάξεις αυτές, ο νοµοθέτης θέλησε να καταστήσει 
αποκλειστικώς αρµόδια προς εκδίκαση των υποθέσεων πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε 
πρώτο βαθµό, τα ειδικά τµήµατα των άνω πρωτοδικείων και για τις εφέσεις κατά των 
αποφάσεων αυτών µόνο το ειδικό τµήµα του εφετείου Αθηνών, µε την 
προαναφερόµενη επιφύλαξη, αφού, αλλιώς, η σύνθεση και η λειτουργία των 
τµηµάτων αυτών, που απαρτίζονται από δικαστές που διαθέτουν ειδική 
προπαρασκευή και µόρφωση, θα ήταν περιττή και µάταιη, εφόσον υποθέσεις τέτοιας 
φύσεως (πνευµατικής ιδιοκτησίας) θα µπορούσαν να εισαχθούν προς εκδίκαση σε 
οποιοδήποτε άλλο από τα λειτουργούντα στα παραπάνω δικαστήρια υπόλοιπα 
τµήµατα. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Αθηνών που δηµοσιεύτηκε µε την 7336/25-2-2005 απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης στο ΦΕΚ 290/7-3-2005, το εφετείο Αθηνών λειτουργεί σε 18 
πολιτικά τµήµατα, τα οποία αριθµούνται από 1 έως 18. Στο άρθρο 5 παρ. 5 του άνω 
κανονισµού ορίζεται ότι, εάν εγγράφει υπόθεση σε τµήµα διαφορετικό από εκείνο 
στο οποίο υπάγεται, το δικαστήριο τη δικάζει, εκτός αν πρόκειται για υπόθεση 
οικογενειακού δικαίου ή δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αφορά υπόθεση 
κοινοτικού σήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η υπόθεση παραπέµπεται στο οικείο 
τµήµα (ΕφΑθ 2064/2009 Ελ∆νη 2010.139, ΕφΑθ 3020/2008 Ελ∆νη 2009.538, ΕφΑθ 
309 72007 Ελ∆νη 2007.875).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2236/1994, άρθ. 3,  
Νόµοι: 2479/1997, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1306 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Μετάφραση. ∆ικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική 
διάταξη του νόµου. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο Ν. 2121/1993 ("Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά 
θέµατα"), ο οποίος µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 33 παρ.6 αυτού θεωρεί 
ως έργο προστατευόµενο από τις διατάξεις του και την µετάφραση γραπτού κειµένου 
για την αναπαραγωγή και την θέση αυτού σε κυκλοφορία, ορίζει: Στο άρθρο 14 
αυτού: "∆ικαιοπραξίες που αφορούν την µεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό 
δικαίωµα, την ανάθεση ή την άδεια εκµετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού 
δικαιώµατος είναι άκυρες αν δεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα µπορεί να 
επικαλεσθεί µόνον ο πνευµατικός δηµιουργός". Στο άρθρο 33 παρ.6: "Η αµοιβή που 
οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στον µεταφραστή ενός έργου για 
την µετάφραση, την αναπαραγωγή και θέση σε κυκλοφορία του έργου, συµφωνείται 
σε ορισµένο ποσοστό επί της τιµής λιανικής πώλησης όλων των πωλουµένων 
αντιτύπων. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από τις διατάξεις δε αυτές η διάταξη της παραγράφου 2 
προβλέπει, ότι κατ' εξαίρεση, η αµοιβή του µεταφραστού µπορεί να συµφωνηθεί σε 
ορισµένο ποσόν, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων και β)εάν πρόκειται για 
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ανθολογίες έργων τρίτων και στ) εάν πρόκειται για 
εικονογραφήσεις και φωτογραφικό υλικό έντυπων εκδόσεων. Στο άρθρο 39 ορίζει: 
"Συµφωνίες, που προβλέπουν ρυθµίσεις διαφορετικές ή ύψος αµοιβών χαµηλότερο 
από τα καθοριζόµενα µε τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, είναι, 
εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον νόµο, άκυρες κατά το µέτρο που περιέχουν ρήτρες 
δυσµενέστερες για τους δηµιουργούς". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει, ότι εάν συναφθεί σύµβαση µεταξύ εκδότου έντυπης εκδόσεως και 
µεταφραστού, δυνάµει της οποίας ο δεύτερος αναλαµβάνει να µεταφράσει για 
λογαριασµό του πρώτου ξενόγλωσσο γραπτό έργο, προκειµένου να αναπαραχθεί και 
να τεθεί σε κυκλοφορία, εάν στην σύµβαση, τεθεί και όρος σύµφωνα µε τον οποίο, σε 
περίπτωση κατά την οποία ο µεταφραστής αθετήσει την υποχρέωσή του περί 
εγκαίρου εκπληρώσεως της παροχής του και δεν παραδώσει το έργο έως την 
συµφωνηθείσα συγκεκριµένη ηµεροµηνία, τότε, πλην των άλλων συνεπειών, η 
σύµβαση έργου λύεται, άνευ άλλου τινός, µε υπαιτιότητα του µεταφραστού, ο οποίος 
εκπίπτει όλων των εκ της συµβάσεως δικαιωµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και 
εκείνου της αµοιβής του, ο δε αντισυµβαλλόµενος, δηλαδή ο εκδότης, έχει το 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσει την έως τότε παραδοθείσα σε αυτόν ύλη, δηλαδή την 
µετάφραση, χωρίς καταβολή οιουδήποτε ποσού στον µεταφραστή, τότε ο εν λόγω 
όρος της συµβάσεως, σύµφωνα µε τον οποίον ο µεταφραστής στερείται του 
δικαιώµατος της αµοιβής του και µόνον αυτός είναι άκυρος, ενώ η σύµβαση κατά τα 
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λοιπά είναι έγκυρη και επ' αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ 
και µάλιστα όσον αφορά την υπαναχώρηση από την σύµβαση ή την καταγγελία 
αυτής. 
- Κατά το άρθρο 174 ΑΚ, δικαιοπραξία η οποία αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη 
του νόµου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη, θεωρουµένη κατά το άρθρο 180 
ΑΚ σαν να µην έγινε, ενώ το άρθρο 181 του ιδίου Κώδικος, το οποίο ορίζει, ότι η 
ακυρότητα µέρους συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν 
συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο µέρος, εισάγει την διάκριση της 
ακυρότητος της δικαιοπραξίας σε ολική ή µερική. Η µερική ακυρότητα προϋποθέτει, 
όχι ότι ο λόγος (η αιτία) της ακυρότητος, δηλαδή το ελάττωµα, αναφέρεται σε µέρος 
της δικαιοπραξίας, αλλά ότι η ενέργεια της ακυρότητος κατά την έννοια του νόµου 
πλήττει µέρος µόνον της δικαιοπραξίας, κάποιον όρον αυτής, ενώ το υπόλοιπο του 
περιεχοµένου της δικαιοπραξίας, ως µη καταλαµβανόµενο από τον ίδιον ή 
οποιονδήποτε άλλον λόγο ακυρότητας, είναι έγκυρο.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 560 αριθ. 1 περ.α' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ). Ο αναιρετικός 
αυτός λόγος είναι δυνατόν να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η 
ένσταση την οποία έκρινε σε δεύτερο βαθµό το ∆ικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλοµένη τελεσίδικη απόφαση, έγινε δεκτή ως νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει 
το αντίθετο, σύµφωνα µε συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 
1498/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 174, 180, 181, 200, 681 επ., 
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 2, 14, 33, 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ανειακές Συµβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1238 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τραπεζικά δάνεια. Ρύθµιση οφειλών. 
- Με το άρθρο 30 παρ.παρ.1 και 2α' του Ν. 2789/2000, όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 42 του Ν. 2912/2001, και παρ.8 εδ.β' , που προστέθηκε µε το ίδιο άρθρο 42 του 
Ν. 2912/2001, ορίστηκε µεταξύ των άλλων ότι κατ' εξαίρεση των κειµένων 
διατάξεων η υφιστάµενη συνολική οφειλή από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή 
πιστώσεων που έχουν συνοµολογηθεί µε πιστωτικά ιδρύµατα και οι σχετικές 
συµβάσεις έχουν καταγγελθεί µέχρι 31.12.2000 δεν µπορεί να υπερβεί το 
τετραπλάσιο, αν οι σχετικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µέχρι τις 31.12.1985, το 
τριπλάσιο, εάν έχουν συναφθεί µέχρι τις 31.12.1990, και το διπλάσιο, εάν οι 
συµβάσεις έχουν συναφθεί µέχρι την 31.12.2000, του ληφθέντος κεφαλαίου ή του 
αθροίσµατος κεφαλαίων των περισσότερων δανείων, προσαυξηµένων των ποσών 
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αυτών µε συµβατικούς τόκους µέχρι το 50% του ληφθέντος κεφαλαίου, κατ' ανώτατο 
όριο, ότι όλες οι καταβολές που έχουν γίνει οποτεδήποτε από τους οφειλέτες ή 
τρίτους υπέρ των οφειλετών αφαιρούνται από τη συνολική οφειλή, όπως αυτή θα 
προσδιορισθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 1, και ότι σε όσες από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, πλην εκείνων που ρυθµίστηκαν µε διατάξεις νόµου, υφίσταται 
ανεξόφλητο υπόλοιπο µετά τις 31.12.2000 και τα ποσά που καταβλήθηκαν 
υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής οφειλής µε βάση τον υπολογισµό της 
παραγράφου 1, από το ανεξόφλητο αυτό υπόλοιπο διαγράφεται το υπερβάλλον. Από 
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η συνολική οφειλή από τα ρυθµιζόµενα τραπεζικά 
δάνεια δεν µπορεί να υπερβεί το οριζόµενο κατά περίπτωση όριο (ληφθέν κεφάλαιο 
δανείου ή άθροισµα κεφαλαίων περισσότερων δανείων, προσαυξηµένο µε 
συµβατικούς τόκους το πολύ µέχρι το 50% του κεφαλαίου, επί τον προσήκοντα ως 
άνω συντελεστή 4,3 ή 2), στην προκύπτουσα δε µετά τον υπολογισµό αυτό συνολική 
οφειλή δεν µπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, δηλαδή οποιοιδήποτε 
φόροι, τέλη, εισφορές ή έξοδα, οριοθετουµένης έτσι της εν γένει εκτάσεως των 
υποχρεώσεων του οφειλέτη µέχρι την κατά τα ανωτέρω προκύπτουσα συνολική 
οφειλή. Τέτοιοι φόροι κ.λ.π., που δεν µπορούν να προστεθούν στην συνολική αυτή 
οφειλή, είναι και ο "Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ)" που επιβλήθηκε 
µε το άρθρο 6 του Ν.1676/1986 σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα και ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.3 του ίδιου 
Ν.1676/86 επιρρίπτεται από τις Τράπεζες στον αντισυµβαλλόµενό τους (φόρος που 
καταργήθηκε ήδη µε το άρθρο 33 του Ν. 2873/2000), καθώς και η εισφορά που 
επιβλήθηκε µε το άρθρο 1 παρ.παρ.1 και 3 του Ν. 128/1975 εις βάρος των πάσης 
φύσεως πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα υπέρ κοινού 
λογαριασµού, ανερχόµενη σε ποσοστό 1% ετησίως επί του µέσου ετησίου ύψους των 
εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους µηνιαίων υπολοίπων των χορηγουµένων από 
αυτά πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων.  
Με την υπ' αριθµ. 27362/Β/1312/22-8-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ' εφαρµογήν του άρθρου 42 παρ.10 
του ειρηµένου Ν. 2912/2001, υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 
2789/2000, όπως τούτο ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 42 του Ν. 
2912/2001, και οι οφειλές που προέρχονται από δάνεια εγγυηµένα ή µη από το 
Ελληνικό δηµόσιο και έχουν τύχει επιδοτήσεως κατά τον Ν. 128/1975, οι οποίες 
έχουν ρυθµισθεί µε τις αναφερόµενες σ'αυτήν κοινές Υπουργικές αποφάσεις, όπως 
και η υπ' αριθµ. 66336/Β/.398/1994 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, που 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των Ν. 128/1975 και 166/1982, παρασχέθηκε δε στους 
οφειλέτες η ευχέρεια να επιλέξουν µε γραπτή δήλωσή τους προς τα πιστωτικά 
ιδρύµατα είτε την εξακολούθηση της υφιστάµενης ρύθµισης των οφειλών τους είτε 
την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ορίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση επιλογής της 
υπαγωγής των οφειλών στις διατάξεις αυτές παύει να ισχύει η ρύθµιση που έγινε µε 
την οικεία Υπουργική απόφαση. Τέλος, µε την προρρηθείσα υπ' αριθµ. 
66336/Β/398/14-9-1993 κοινή Υπουργική απόφαση ορίστηκε ότι το σύνολο των 
υφισταµένων µέχρι 30-6-1993 ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών από πάσης φύσεως 
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δάνεια σε δραχµές ή συνάλλαγµα των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στους Νοµούς Φλώρινας και Κιλκίς θα 
αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα (10) έτη µε ίσες εξαµηνιαίες 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις, κ.λ.π.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
Νόµοι: 2873/2000, άρθ. 33,  
Νόµοι: 2912/2001, άρθ. 42,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 899, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Τραπεζικές καταθέσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1058 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Φύση και λειτουργία κατάθεσης χρηµάτων σε Τράπεζα. Βιβλιάριο καταθέσεων. Η 
άρνηση της Τράπεζας να αποδώσει στον παρακαταθέτη το χρηµατικό ποσό της 
κατάθεσης, και αν ακόµα αυτό έχει αναληφθεί από τρίτο µε αξιόποινη πράξη, 
συνιστά αθέτηση συµβάσεως, παρά το ότι µπορεί να απαλλαγεί αυτή της εν λόγω 
υποχρέωσής της, κατά το άρθρο 3 του Ν∆ 17-7/13-8-1923, και όχι αδικοπραξία. 
Ένσταση του συντρέχοντος πταίσµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Η κατάθεση χρηµάτων σε Τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώµαλης παρακαταθήκης 
και, συνεπώς έχει επ' αυτής εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 830 παρ, 1 εδ.β' του ΑΚ, 
µε την οποία, επί ανώµαλης παρακαταθήκης, σχετικά µε το χρόνο και τον τόπο της 
απόδοσης, ισχύουν, σε περίπτωση αµφιβολίας, οι διατάξεις για την παρακαταθήκη, 
εποµένως, και η διάταξη της ΑΚ 827, κατά την οποία ο θεµατοφύλακας, αν ο 
παρακαταθέτης απαιτεί το πράγµα, οφείλει να το αποδώσει και αν ακόµη δεν έχει 
περάσει η προθεσµία που ορίσθηκε για τη φύλαξή του, ενώ, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 3 του Ν∆ της 17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων 
εταιρειών", η οποία, ως ειδική, υπερισχύει των διατάξεων των άρθρων 888 και 889 
του ΑΚ, "η εκδότρια ονοµαστικής οµολογίας η άλλης αποδείξεως καταθέσεως 
χρηµάτων εταιρεία, η πληρώσασα αυτήν εξοφληµένην δια της επ' αυτής υπογραφής 
του δικαιούχου, απαλλάσσεται, και αν η υπογραφή ήτο πλαστή, πλην αν η εκδότρια 
κατά την πληρωµήν ετέλει εν δόλω ή εν βαρεία αµέλεια". Τέτοια "απόδειξη 
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καταθέσεως χρηµάτων" είναι και το βιβλιάριο καταθέσεως ταµιευτηρίου, το οποίο 
εκδίδει και παραδίδει στον καταθέτη η τραπεζική ανώνυµη εταιρεία. Το βιβλιάριο 
αυτό εξοµοιώνεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 444 εδ. 3 του ΚΠολ∆, µε ιδιωτικό 
έγγραφο και αποτελεί, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 448 παρ. 2 του ίδιου 
Κώδικα, πλήρη απόδειξη για όσα γεγονότα και πράγµατα αναγράφει (µε µηχανική 
απεικόνιση), επιτρέπεται δε µόνο ανταπόδειξη κατά της αληθείας των εγγραφών. 
Εποµένως, κάθε φορά που η Τράπεζα εξοφλεί, ολικώς ή µερικώς, απαίτηση του 
καταθέτη που αναφέρεται στο βιβλιάριο αυτό και σηµειώνει επ' αυτού την εξόφληση 
(ανάληψη) µε µηχανική απεικόνιση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει εφαρµογή η 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 3 του ν.δ. της 17-7/13-8-1923, από την οποία 
προκύπτει ότι απαραίτητο κατά νόµο στοιχείο για την υποχρέωση της Τράπεζας να 
αποδώσει στον καταθέτη το ποσό της καταθέσεώς του, το οποίο κατέβαλε σε τρίτο 
που πλαστογράφησε την υπογραφή του καταθέτη, είναι ο δόλος ή η βαριά αµέλεια 
των οργάνων της (ΑΚ 330 και 334 εδ. α') και ότι τέτοια βαριά αµέλεια υπάρχει και 
όταν οι προστηθέντες υπάλληλοί της, που συνέταξαν και εκτέλεσαν το ένταλµα 
πληρωµής του αναληφθέντος ποσού, δεν προέβησαν σε διαπίστωση της 
ταυτοπροσωπίας µεταξύ εκείνου που έκανε την ανάληψη και του δικαιούχου του 
λογαριασµού από αδιαφορία για τη διαφύλαξη των συµφερόντων του τελευταίου. 
Συναφώς, η άρνηση της Τράπεζας να αποδώσει στον παρακαταθέτη το χρηµατικό 
ποσό της κατάθεσης, και αν ακόµα αυτό έχει αναληφθεί από τρίτο µε αξιόποινη 
πράξη, συνιστά αθέτηση συµβάσεως, παρά το ότι µπορεί να απαλλαγεί αυτή της εν 
λόγω υποχρέωσής της, κατά το άρθρο 3 του ν.δ. 17-7/13-8-1923, και όχι αδικοπραξία, 
δεδοµένου ότι στην περίπτωση παρεµβολής αξιόποινης συµπεριφοράς τρίτου η 
αδικοπραξία αυτή γίνεται εις βάρος της Τράπεζας από τον τρίτο και όχι από αυτή 
κατά του παρακαταθέτη (ΑΠ 1122/2005, 830/2003).  
- Η ένσταση του συντρέχοντος πταίσµατος (άρθρο 300 του ΑΚ) έχει κατ' αρχήν 
εφαρµογή προς απόκρουση ή περιστολή της αξίωσης αποζηµίωσης και δεν 
προτείνεται εναντίον αξίωσης για καταδίκη σε παροχή και γενικά σε εκπλήρωση 
σύµβασης (ΑΠ 56/1994, 268/1987, 1477/1983). Κατά τη διάταξη όµως του άρθρου 
288 ΑΚ, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, 
όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, η 
συµπεριφορά του καταθέτη και κατόχου του βιβλιαρίου καταθέσεων, όπως η 
πταισµατική παράλειψή του να ενηµερώσει την Τράπεζα για την απώλεια του 
βιβλιαρίου ή η αµελής φύλαξη τούτου και του δελτίου ταυτότητάς του, η οποία 
οδήγησε κατά ένα µέρος στην επέλευση του αποτελέσµατος της ανάληψης της 
κατάθεσης από µη δικαιούµενο πρόσωπο, µπορεί να προσλάβει ανάλογες συνέπειες 
µε εκείνες του συντρέχοντος πταίσµατος (ΑΠ 432/1990, ΑΠ 910/1980).  
- 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 
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επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/ 
2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 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: 827, 830, 888, 889,  
ΚΠολ∆: 300, 444, 4448, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 911, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
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, 
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 
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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 
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∆, 
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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, σελίδα 100 
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 976 
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, το οποίο δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 
17 ΕισΝΑΚ, κάθε αξίωση πηγάζουσα από χρηµατιστηριακή συναλλαγή, 
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παραγράφεται µετά την πάροδο έτους από τη λήξη του έτους κατά το οποίο συνήφθη 
η συναλλαγή. Κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου 15 του Ν. 3632/1928, 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του νόµου αυτού είναι οι 
δικαιοπραξίες οι συναπτόµενες χρηµατιστηριακώς και έχουσες αντικείµενο 
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 τοις µετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 
κείµενη νοµοθεσία για χρηµατιστήρια αξιών, β) πώληση µε ειδικές συµφωνίες, όπως 
ενδεικτικά ..., γ) κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια και εκτέλεση των 
παραπάνω συµβάσεων. Κατά το άρθρο 1 παρ. 26 του Ν .2533/1997 ως 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές νοούνται οι συµβάσεις επί χρηµατιστηριακών 
πραγµάτων που καταρτίζονται στο ΧΑΑ σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες 
νόµους και κανονιστικές διατάξεις. 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 που ρυθµίζονται από 
αυτόν, δεν καταργήθηκε µεν η παραπάνω 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 περιελάµβανε τις 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές και ε) πάσα εν γένει παρεπόµενη δικαιοπραξία, 
σχετιζόµενη προς τη διενέργεια και την εκτέλεση των αναφεροµένων περιοριστικά 
στη διάταξη αυτή κυρίων χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µεταξύ των οποίων και η 
αγορά και πώληση τοις µετρητοίς. Αλλά 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 παραπάνω συµβάσεων, στις οποίες 
περιλαµβάνεται, όπως προεκτέθηκε, υπό στοιχείο α' , η πώληση τοις µετρητοίς, η 
οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για 
χρηµατιστήρια αξιών. Από τις διατάξεις αυτές και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ο 
νοµοθέτης, τόσο του Ν. 3632/1928, µε την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 16 
αυτού, όσο και του Ν. 1806/1988, µε το άρθρο 20 παρ. 1, στοιχείο γ' αυτού, ρητά 
υπήγαγε στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές και "πάσα εν γένει παρεπόµενη 
δικαιοπραξία σχετιζόµενη" ο πρώτος και "κάθε δικαιοπραξία συναφή" ο δεύτερος, µε 
τη διενέργεια των κυρίων χρηµατιστηριακών συναλλαγών, συνάγεται ότι η διάταξη 
του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3632/1928 δεν αναφέρεται µόνο στις κύριες 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, αλλά και στις συναφείς ή παρεπόµενες των κυρίων 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, όπως είναι και η σύµβαση παραγγελίας 
χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας. Από την ειδικότητα δε των παραπάνω διατάξεων 
του χρηµατιστηριακού δικαίου, σε σχέση µε τις διατάξεις περί εντολής και ιδιαίτερα 
από την ειδικότητα της προαναφεροµένης διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 
3632/1928, η οποία είναι και η µοναδική διάταξη που ρυθµίζει το ζήτηµα της 
παραγραφής των αξιώσεων που πηγάζουν από χρηµατιστηριακές συναλλαγές, σε 
σχέση µε τις διατάξεις των άρθρων 249 ΑΚ περί εικοσαετούς παραγραφής και 250 



 

[116] 
 

αριθ. 1 και 5 του ΑΚ περί βραχυπρόθεσµης πενταετούς παραγραφής, προκύπτει ότι οι 
πηγάζουσες από τη σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής αξιώσεις 
των συµβαλλοµένων µερών, υπόκεινται στην ειδική ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 
15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928 και όχι στη βραχυπρόθεσµη πενταετή ή τη γενική 
εικοσαετή παραγραφή του ΑΚ. Ενώ εξάλλου και από το αντικείµενο της συµβάσεως 
χρηµατιστηριακής παραγγελίας, που είναι αφενός η ανάληψη από το χρηµατιστή της 
υποχρεώσεως να εκτελέσει, µε την κατάρτιση της κυρίας χρηµατιστηριακής 
συµβάσεως, την παραγγελία (εντολή) του πελάτη για αγορά ή πώληση 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων και αφετέρου η ανάληψη από τον πελάτη της 
υποχρεώσεως να καταβάλει στο χρηµατιστή τη συµφωνηθείσα αµοιβή (προµήθεια) 
για την εκτέλεση της χρηµατιστηριακής συναλλαγής, καθώς και το τίµηµα των 
χρεωγράφων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της συναλλαγής, δεν νοείται αυτοτέλεια 
και ανεξαρτησία αυτής (σύµβασης παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής) από 
την κύρια χρηµατιστηριακή συναλλαγή, εξ αιτίας και µε αφορµή την οποία 
συνάπτεται και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο παρακολούθηµα. Θα αποτελούσε 
δε ανεπίτρεπτη διάσπαση του χρηµατιστηριακού δικαίου, η εφαρµογή, για µεν τις 
απορρέουσες από τη σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας 
αξιώσεις, της εικοσαετούς ή της πενταετούς παραγραφής των άρθρων 249 και 250 
αριθ. 1 και 5 του ΑΚ, για δε τις απορρέουσες από τις κύριες χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές αξιώσεις, η ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 Ν. 3632/1928. 
Αντίθετη άποψη δεν συνάγεται από το γεγονός ότι η σύµβαση παραγγελίας 
χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας δεν συνάπτεται απ' ευθείας µεταξύ των µελών του 
χρηµατιστηρίου, δεν τελεί υπό καθεστώς δηµοσιότητας και δεν τοποθετείται εντός 
του "κύκλου" ή "νοερού χώρου" του χρηµατιστηρίου, αφού ακριβώς αυτός ήταν ο 
λόγος για τον οποίο ο νοµοθέτης, τόσο στο άρθρο 16 εδ. ε' του Ν. 3632/1928, όσο και 
στο άρθρο 20 του Ν. 1806/1988, περιέλαβε στην έννοια των χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών, τις συναφείς ή παρεπόµενες της κυρίας συµβάσεως δικαιοπραξίες. 
Επίσης, δεν συνάγεται διαφορετική κρίση, από την έλλειψη παραποµπής των 
προαναφεροµένων νεωτέρων νοµοθετηµάτων, στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 6 του 
Ν. 3632/1928, αφού, πέραν του ότι ο νόµος ισχύει µέχρι να καταργηθεί ρητά ή 
σιωπηρά από νεώτερο νόµο, συνηθίζεται ο νεώτερος νόµος να ορίζει ρητά τις 
καταργούµενες διατάξεις από την έναρξη της ισχύος του, είτε να περιέχει διάταξη που 
να ορίζει γενικά ότι καταργείται όποια διάταξη είναι αντίθετη στο νεώτερο νόµο. Από 
το ότι ο Ν. 1806/1988 περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, µε τις οποίες 
καταργούνται συγκεκριµένες διατάξεις του Ν. 3632/1928, συνάγεται εξ 
αντιδιαστολής επιχείρηµα υπέρ της διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 
3632/1928. Ενώ η αναφορά του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3632/1928 στις 
χρηµατιστηριακώς συναπτόµενες συναλλαγές, δεν έχει µόνο την έννοια της 
κατάρτισης αυτών εντός του "κύκλου" του χρηµατιστηρίου, αλλά και της συµµετοχής 
µέλους του χρηµατιστηρίου στην κατάρτιση τούτων και της εφαρµογής των 
διατάξεων που διέπουν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Τέλος, η παραπάνω άποψη 
ενισχύεται περαιτέρω και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3632/1928, κατά την 
οποία "οι δίκες µεταξύ χρηµατιστών και πελατών από χρηµατιστηριακές συναλλαγές, 
πρέπει, λόγω της φύσεως αυτών, να τερµατίζονται το ταχύτερο, γιατί χρόνιζαν ένεκα 
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της βραδείας διαδικασίας των τακτικών δικαστηρίων και οι χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές, ως εκ της φύσεως αυτών, επιβάλλουν εξαιρετική ταχύτητα, όχι µόνο ως 
προς τη σύναψή τους, αλλά και ως προς τη ρύθµιση των εκ τούτων διαφορών (ΟλΑΠ 
16/2008, ΟλΑΠ 28/2007, ΑΠ 1635/2010, ΑΠ 264/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 272, 
ΕισΝΑΚ: 17, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 
Νόµοι: 1806/1928, άρθ. 20, 
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1381 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. 
- Κατά το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2632/1928, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 92 του ν. 2533/1997, "Εάν ο παραγγελέας µέλους δεν εκπληρώσει 
υποχρεώσεις του προς µέλος που απορρέουν από κατάρτιση χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής για λογαριασµό του παραγγελέα, όπως ορίζονται στη συνέχεια, τότε το 
µέλος δικαιούται εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία κατάρτισης της 
χρηµατιστηριακής σύµβασης: α) σε περίπτωση που η υπερηµερία παραγγελέα αφορά 
στη µη καταβολή προς το µέλος του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών, να εκποιήσει 
χρηµατιστηριακά τις αξίες αυτές, στο όνοµα και για λογαριασµό του παραγγελέα 
χωρίς σχετική παραγγελία και να συµψηφίσει το προϊόν διάθεσης των µετοχών αυτών 
µε την απαίτησή του κατά του παραγγελέα". Κατά την παρ. 2 του ίδιου ως άνω 
άρθρου: "Σε περίπτωση που µέλος έχει λάβει από παραγγελέα ενέχυρο επί 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων σε εξασφάλιση υποχρεώσεών του από παραγγελία για 
διενέργεια χρηµατιστηριακής συναλλαγής, σε περίπτωση υπερηµερίας του 
παραγγελέα σύµφωνα µε την παρ.1 του παρόντος άρθρου, το µέλος δικαιούται να 
εκποιήσει τα ενεχυρασµένα πράγµατα και να συµψηφίσει το προϊόν διάθεσής τους µε 
τη σχετική απαίτησή του κατά του παραγγελέα". Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν να 
προστατεύσουν τα συµφέροντα του χρηµατιστή έναντι του υπερήµερου ως προς την 
καταβολή του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών παραγγελέα και παρέχουν σ' αυτόν το 
δικαίωµα (και όχι την υποχρέωση) να εκποιήσει εντός προθεσµίας ενός µηνός από 
την κατάρτιση της χρηµατιστηριακής παραγγελίας τόσο τις κινητές αξίες που 
αγόρασε και για τις οποίες δεν καταβλήθηκε το τίµηµα, όσο και τις κινητές αξίες για 
τις οποίες είχε λάβει από τον παραγγελέα ενέχυρο για την εξασφάλιση υποχρεώσεών 
του από παραγγελία χρηµατιστηριακής συναλλαγής και να συµψηφίσει το προϊόν 
διάθεσής τους µε την απαίτησή του. Πρόκειται για διάταξη ενδοτικού δικαίου και ως 
εκ τούτου είναι επιτρεπτή στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 
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του ΑΚ) η συνοµολόγηση δικαιώµατος του χρηµατιστή να εκποιήσει οποτεδήποτε 
τόσο τις κινητές αξίες που αγόρασε και για τις οποίες δεν καταβλήθηκε το τίµηµα 
όσο και άλλες κινητές αξίες του παραγγελέα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του, 
έστω και να δεν έχει επ' αυτών ενέχυρο, δικαίωµα του οποίου βέβαια η άσκηση δεν 
πρέπει να γίνεται καταχρηστικά (άρθρο 281 ΑΚ).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 361, 
Νόµοι: 2632/1928, άρθ. 26, 
Νόµοι: 2533/1997,  
∆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 
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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 
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, σελίδα 605 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 921 
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