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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 7968 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Παραγραφή και διακοπή αυτής. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωµής και ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. 
- Κατά το άρθρο 52 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», οι αξιώσεις του κοµιστή της 
επιταγής κατά των οπισθογράφων, κατά του εκδότη και κατά των άλλων υπόχρεων 
παραγράφονται µετά έξι µήνες από τη λήξη της προθεσµίας προς εµφάνιση, η οποία 
είναι οκτώ ηµερών από την έκδοση της επιταγής (άρθρο 29 εδ. α΄ Ν. 5960/1933). 
Κατά το άρθρο 61 του ίδιου νόµου οι λόγοι διακοπής και αναστολής της παραγραφής 
(καθώς και των άλλων παραγραφών που προβλέπονται απ΄ αυτόν) διέπονται από τις 
διατάξεις του κοινού δικαίου, που αφορούν την παραγραφή και τη βραχυπρόθεσµη 
παραγραφή. Κατά συνέπεια, και ειδικότερα, την παραγραφή αυτή διακόπτει α) η 
έγερση της αγωγής (άρθρο 261 ΑΚ), β) η επίδοση της επιταγής πληρωµής κάτω από 
εκτελεστό δικαιόγραφο (άρθρο 264 ΑΚ), γ) η µε οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση 
της αξίωσης από τον οφειλέτη (άρθρο 260 ΑΚ) και η επίδοση διαταγής πληρωµής 
(αρθρ. 634 παρ. 1 ΚΠολ∆), σε κάθε δε περίπτωση διακοπής, ο χρόνος που πέρασε 
έως τότε δεν υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή 
(άρθρο 270 παρ. 1 ΑΚ). Ειδικότερα δε ως προς την διακοπή της παραγραφής µε την 
επίδοση της διαταγής πληρωµής, κατά το άρθρο 634 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, η επίδοση 
της διαταγής πληρωµής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία 
(παρ. 1), αν δε ακυρωθεί η διαταγή πληρωµής η παραγραφή ή η αποσβεστική 
προθεσµία θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωµής, 
ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή (παρ. 2). Με το ανωτέρω 
άρθρο 634 παρ. 2 ΚΠολ∆ ορίζεται η άσκηση της ανακοπής ως ειδικό ανασταλτικό 
γεγονός του χρόνου νέας παραγραφής της αξιώσεως, ο οποίος διαφορετικά θα άρχιζε 
αµέσως µετά τη διακοπή που επέρχεται µε την επίδοση της διαταγής πληρωµής και 
είναι, αν η διαταγή στηρίζεται σε αξιόγραφο, η βραχυπρόθεσµη για την αντίστοιχη 
αξίωση παραγραφή (ΟλΑΠ 30/1987 ΝοΒ 1988.96). Το ανασταλτικό αυτό 
αποτέλεσµα εξακολουθεί από του ανωτέρω σηµείου διακοπής και για όσο διαρκεί η 
δίκη της ανακοπής, αποκλείοντας την παραγραφή της αξιώσεως, που στηρίζει τη 
διαταγή, εν επιδικία και µάλιστα, όχι µόνο στην περίπτωση που ακυρωθεί η διαταγή, 
όπως ρητώς ορίζεται στο νόµο, αλλά προδήλως και δη κατά µείζονα λόγο, και όταν 
απορριφθεί η ανακοπή, δηλονότι σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της δίκης επί 
της ανακοπής και µέχρι περατώσεως της µε τελεσίδικη απόφαση δεν κινείται η µε την 
επίδοση της διαταγής διακοπείσα παραγραφή (ΟλΑΠ 12/2001 Ελ∆νη 42.896, ΑΠ 
757/2006 ΝοΒ 2007.333, ΑΠ 443/2006 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 1538/2004 Ελ∆νη 46.761, 
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ΑΠ 870/2004 Ελ∆νη 45.445). Με την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής η κατά τα 
άνω διακοπείσα παραγραφή της αξίωσης που επιδικάζεται µε τη διαταγή πληρωµής, 
αν είναι µικρότερη των 20 ετών, όπως συµβαίνει µε την παραγραφή της αξίωσης από 
την επιταγή που είναι εξάµηνη κατ΄ άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 5960/1933, επιµηκύνεται σε 
20 έτη (ΟλΑΠ 30/1987 ΝοΒ 1988.96, ΑΠ 870/2004 ό.π.), δεδοµένου ότι η διαταγή 
πληρωµής, η οποία έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου, µετά την τελεσίδικη απόρριψη 
της ασκηθείσας ανακοπής, ή σε περίπτωση µη ασκήσεως ανακοπής, µετά την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας ασκήσεως της ανακοπής του άρθρου 633 παρ. 3 
ΚΠολ∆, ισοδυναµεί πλέον µε τελεσίδικη απόφαση (ΑΠ 111/2012, ΑΠ 53/2004 ∆ίκη 
2004.968, ΕΕµπ∆. 2005.782, ΑΠ 133/2004, ΕφΑθ 1220/2009 ΕπισκΕµπ∆ 2009.535, 
∆ΕΕ 2010.706, Εφ∆ωδ 168/2009). Εάν, ωστόσο, επιδοθεί δύο φορές η διαταγή 
πληρωµής κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 632 και 633 ΚΠολ∆ και δεν ασκηθεί 
ανακοπή κατ΄ αυτής κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή η εν επιδικία παραγραφή της 
αξίωσης, για την οποία εκδόθηκε και ακολούθως επιδόθηκε η διαταγή πληρωµής, εάν 
µεταξύ της πρώτης επιδόσεως και του χρονικού σηµείου της τελεσιδικίας της 
διαταγής πληρωµής παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της αξιώσεως, δεδοµένου ότι δεν 
είναι δυνατή δια της τελεσιδικίας και της µη εφαρµογής σε τοιαύτη περίπτωση της 
ρύθµισης του άρθρου 634 παρ. 2 ΚΠολ∆, που προϋποθέτει την άσκηση ανακοπής, να 
αναβιώσει αποσβεσθείσα απαίτηση (ΟλΑΠ 23/2003, ΑΠ 1503/2000 Ελ∆νη 42.134, 
ΕφΛαρ 673/2003 ∆ικογραφία 2004.135, ∆ΙΚΗ 2004.659). Τέλος, ο ισχυρισµός περί 
διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, αποτελεί αντένσταση στον ισχυρισµό περί 
παραγραφής της απαίτησης, και ο επικαλούµενος τα διακόπηκα ή ανασταλτικά της 
παραγραφής περιστατικά οφείλει και να τα αποδείξει και δεν επιτρέπεται στο 
δικαστήριο να τα λάβει υπόψη αυτεπαγγέλτως (βλ. ΑΠ 18/1998 Ελ∆νη 39.590, ΝοΒ 
47.40, ΕφΘεσ 2852/2004 Αρµ ΝΘ.571, ΕφΠειρ 39/2004 ΠειρΝοµ 2004.72, 
ΕΤρΑξΧρ∆ 2005.171, ΕφΘεσ 1732/2003 Αρµ ΝΗ.1396, ΕφΘεσ 1646/2003 Αρµ 
ΝΘ.1975). 
- Η άσκηση ανακοπής κατ΄ αρθρ. 632 ΚΠολ∆ δεν αποκλείει την άσκηση µετά από 
την έναρξη της εκτελέσεως κατά του οφειλέτη, και ανακοπής του αρθρ. 933 ΚΠολ∆ 
εναντίον των πράξεων εκτελέσεως, ακόµη και αν η τελευταία βασίζεται στους ίδιους 
λόγους που προβλήθηκαν ήδη µε την ανακοπή του αρθρ. 632 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα 
σώρευσης των δύο ανακοπών στο ίδιο δικόγραφο συνήθως αποκρούεται επειδή οι 
δύο ανακοπές δεν υπάγονται στο ίδιο καθ΄ ύλην αρµόδιο δικαστήριο (πλέον δεν 
τίθεται ζήτηµα υπαγωγής σε διάφορο είδος διαδικασίας κατά τα οριζόµενα 
κατωτέρω). Από την άλλη πλευρά, η παράλληλη επίκληση των ίδιων λόγων και ως 
αντιρρήσεων κατά της εκτελέσεως δε φαίνεται να αποκλείεται ούτε από το 
συνδυασµό των άρθρων 269 και 935 ΚΠολ∆. Όταν ενόσω εκκρεµεί η ανακοπή κατά 
της διαταγής πληρωµής ο ανακόπτων ασκεί συγχρόνως για τους ίδιους λόγους και 
ανακοπή του άρθ. 933, ζήτηµα σύγχυσης ή εκκρεµοδικίας δεν τίθεται. ∆ιότι τα 
αντικείµενα των δύο δικών δεν συµπίπτουν λόγω της διαφοράς των αιτηµάτων των 
δύο ανακοπών (ΜονΠρωτΑθ 227/2011, ΜονΠρωτΧαλκ 1135/2009 ΑρχΝ 2010.321, 
ΜονΠρωτΛαρ 2854/2004 ΑρχΝ 2005.66). Η ταυτότητα όµως των προβαλλοµένων 
λόγων ενδέχεται να καθιστά σκόπιµη την εφαρµογή του αρθρ. 249 ΚΠολ∆ (ΕφΑθ 
7369/2004 ΝοΒ 53.1447, ΕφΑθ 5131/2004, ΕφΘεσ 63/1997 Αρµ 1999.250, 
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ΜονΠρωτΧαλκ 1135/2009 ΑρχΝ 2010.321, Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας ΕρµΚΠολ∆ 
έκδ.2000, τόµ. ΙΙ, σελ.1190-1191, Μελέτη Ε. Κιουπτσίδου, Ζητήµατα από τις 
ανακοπές των άρθρων 632 και 933, Αρµ ΝΖ, 1243).  
- Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής (632 επ. ΚΠολ∆) που εκδόθηκε για απαίτηση 
απορρέουσα από επιταγή εκδικάζεται από το αρµόδιο καθ΄ ύλην λόγω ποσού 
δικαστήριο (632 παρ. 1 εδ. 1, 636 ΚΠολ∆) και κατά την διαδικασία των πιστωτικών 
τίτλων κατ΄ αρθρ. 632 παρ. 3 ΚΠολ∆ (για τις ανακοπές που έχουν εγερθεί προ της 
θέση σε ισχύ του Ν. 4055/2012). Περαιτέρω η ανακοπή που ασκείται κατ΄ άρθ. 933 
ΚΠολ∆ εισάγεται, κατ΄ αρχήν, και εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, µε τις 
αποκλίσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 583 επ. και 933 ΚΠολ∆. 
Αν, όµως, για τη διάγνωση της εκτελεστέας αξίωσης εφαρµόζεται κάποια ειδική 
διαδικασία µε τους κανόνες της οποίας εκδόθηκε η επί της κύριας αξίωσης 
εκτελούµενη απόφαση, η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και κατά την εκδίκαση της 
παραπάνω ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆ (για τις ανακοπές που έχουν εγερθεί 
προ της θέση σε ισχύ του Ν. 4055/2012). Η διάκριση ως προς την εφαρµοζόµενη 
διαδικασία γίνεται και όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωµής, οπότε για 
την εκδίκαση της ανακοπής τηρούνται οι κανόνες της διαδικασίας κατά την οποία 
δικάζεται η εναντίον της διαταγής ανακοπή (ΑΠ 337/2006 Ελ∆νη 47.779, ΕφΑθ 
547/2008, ΕφΑθ 4711/2002 Ελ∆νη 44.528, ΕφΠειρ 144/2000 ΑρχΝ 2001.105, 
ΜονΠρωτΑθ 227/2011 ΤΝΠ Νόµος, ΜονΠρωτΘηβ 160/2009 ΤΝΠ Νόµος, 
ΜονΠρωτΣερ 98/2007 Νόµος).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623, 626 παρ.παρ. 1 και 2, 628 παρ. 
1 α΄, 629 εδ. α και 633 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το αντικείµενο της δίκης, η οποία 
ανοίγεται µε την ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, είναι το έγκυρο ή µη της 
έκδοσης της τελευταίας. Συνεπώς, ισχυρισµοί που ανάγονται σε επιγενόµενο της 
έκδοσης της διαταγής πληρωµής χρόνο (και τέτοιοι είναι συνήθως αποσβεστικοί της 
ενοχής λόγοι), δεν µπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής αυτής, ούτε να 
προταθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισµού δεν υπήρχαν 
κατά την έκδοση της διαταγής πληρωµής και συνεπώς δε δύνανται να επιδρούν στο 
έγκυρο της εκδόσεως της (ΑΠ 1366/2008, ΑΠ 1538/2007, ΑΠ 667/2007 Ελ∆νη 
2007.789, ΑΠ 1568/2002 ΝοΒ 51.1198, ΕφΑθ 5483/2008 Ελ∆νη 2009.834, ΕφΠατρ 
834/2008 ΑχΝοµ 2009.468. ΕφΘεσ 1340/2001 Αρµ ΝΖ.42, ΜονΠρωτΛαµ 20/2010 
ΕπισκΕµπ∆ 2010.285, Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας Ερµηνεία ΚΠολ∆ Εκδ. 2000 
Τόµος 2ος σελ. 1186), ειµή µόνο να προταθούν στα πλαίσια της αναγκαστικής 
εκτέλεσης µε άσκηση ανακοπής κατ΄ αρθρ. 933 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 30/1987 ΤΝΠ 
Νόµος, ΑΠ 1538/2007 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 337/2006 ΤΝΠ Νόµος) ή ενδεχοµένως µε 
αναγνωριστική της ανυπαρξίας της οφειλής αγωγή (Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας 
Ερµηνεία ΚΠολ∆ Εκδ. 2000 Τόµος 2ος σελ. 1187.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 260, 261, 264, 270,  
ΚΠολ∆: 269, 623, 626, 628, 629, 632, 633, 634, 636, 933, 935,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 52,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αξιόγραφα - Φορτωτική 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1370 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Φορτωτική. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο. Κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, ως παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου νοείται το 
διαγνωστικό σφάλµα (εσφαλµένη ανάγνωση) του δικαστηρίου, εξαιτίας του οποίου 
αποδόθηκε στο έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από το αληθινό και το οποίο ιδρύει 
τον αντίστοιχο λόγο αναιρέσεως, εφόσον συνέβαλε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στη διαµόρφωση της κρίσης του δικαστηρίου και έτσι αυτό κατέληξε σε πόρισµα 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα ως προς πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης.  
- Το Εφετείο, που, κατά τις ανωτέρω παραδοχές του, στήριξε την κρίση του ότι η 
επίδικη φορτωτική είχε εκδοθεί εις διαταγήν της Τράπεζας "NATIONS BANK" 
αποκλειστικά στο εν λόγω έγγραφο, θεωρώντας ότι η ως άνω εντός παρενθέσεως 
επεξηγηµατική φράση αποτελούσε ρήτρα εις διαταγήν, υπέπεσε σε διαγνωστικό 
λάθος, εφόσον απέδωσε στο εν λόγω έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από το 
αληθινό ως προς αποδεικτέο ουσιώδη ισχυρισµό και καταλήγοντας έτσι σε επιβλαβή 
κρίση για την αναιρεσείουσα ναυτιλιακή εταιρεία, αναφορικά µε την ανάγκη 
οπισθογραφήσεως της επίδικης φορτωτικής ως εις διαταγήν εκδοθείσης. Ιδρύεται 
συνεπώς εν προκειµένω, ο ανωτέρω αναιρετικός λόγος της παραµόρφωσης του 
περιεχοµένου εγγράφου του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, όπως βάσιµα 
υποστηρίζει η αναιρεσείουσα µε τον πρώτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, κατά 
παραδοχή του οποίου, πρέπει να αναιρεθεί η ως άνω προσβαλλόµενη οριστική 
απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου και να παραπεµφθεί η υπόθεση στο ίδιο 
δικαστήριο, συγκροτούµενο από άλλους δικαστές (αρθρ. 580 παρ. 3 του ΚΠολ∆), µε 
παράλληλη καταδίκη της αναιρεσίβλητης στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, "αν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικώς εκούσια η αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως που αναιρέθηκε, 
ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε 
αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την 
παραµονή της συζητήσεως, διατάσσει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά 
των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση". Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, για να διατάξει ο Άρειος Πάγος την επαναφορά των 
πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση, πρέπει η εκτέλεση, 
εκούσια ή αναγκαστική, να έγινε µε βάση την αναιρούµενη απόφαση και όχι άλλη. 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση που έγινε εκτέλεση µε βάση την 
πρωτοβάθµια, προσωρινώς εκτελεστή, απόφαση η οποία επικυρώθηκε από το 
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Εφετείο και συνεπώς ενσωµατώθηκε στην αναιρούµενη απόφαση (ΟλΑΠ 22/2006, 
ΑΠ 558/2010, 1703/2008). Αν η επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση συνίσταται στην απόδοση χρηµάτων, είναι αποδοτέοι και οι τόκοι τους 
από το χρόνο επίδοσης στον αναιρεσίβλητο της αναιρετικής απόφασης που διατάσσει 
την απόδοση τους, αφού πριν από τη γνωστοποίηση της αναίρεσης της 
εκτελεσθείσας, εκούσια ή αναγκαστικά, απόφασης, ο αναιρεσίβλητος κατέχει τα 
δοθέντα µε βάση την απόφαση αυτή ως νόµιµο τίτλο και η υπερηµερία του επέρχεται 
από τη γνώση της ανατροπής της (ΑΠ 832/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2013.493  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση ζηµίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1597 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ζηµιών (ασφάλιση για πληµµύρα). Ασφαλιστική αποζηµίωση. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, τα οποία δεν προτάθηκαν. προστασία 
καταναλωτών. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα όρων. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2496/1997, ο οποίος έχει εφαρµογή εν προκειµένω, 
ως εκ του χρόνου επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (άρθρο 33 παρ. 4 του νόµου 
αυτού), µε την ασφαλιστική σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό 
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 υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Εξ 
άλλου, ασφαλισµένος στη σύµβαση ασφαλίσεως ζηµιών (όπως είναι η ασφάλιση για 
πληµµύρα) 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.  
Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2496/1997 στην ασφάλιση κατά 
ζηµιών το ασφάλισµα συνίσταται στην αποκατάσταση της ζηµίας της περιουσίας που 
συµφωνήθηκε ότι θα καλύπτεται όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση 
(ασφαλιστική ζηµία). Στην παράγραφο δε 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι η ζηµία 
της ασφαλισµένης περιουσίας µπορεί να συνίσταται στη βλάβη ή στην απώλεια 
αγαθών, απαιτήσεων, ενώ στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ότι το ασφάλισµα δεν µπορεί 
να υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζηµίας, ούτε και το ασφαλιστικό ποσό. 
Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 297 και 298 
ΑΚ, προκύπτει ότι η ασφαλιστική αποζηµίωση περιλαµβάνει, εκτός των άλλων, και 
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την θετική ζηµία του ασφαλισµένου µέχρι του ασφαλιστέου γι' αυτήν ποσού, 
συνισταµένη στην µείωση της περιουσίας του, είτε αυτή οφείλεται στην αποµείωση 
της αξίας των πραγµάτων που απαρτίζουν αυτή εξαιτίας της βλάβης που υπέστησαν 
από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε στην καταστροφή των πραγµάτων 
αυτών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007). 
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- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ` ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, 
δηλαδή το αίτηµα ή η βάση αγωγής, ανταγωγής, κύριας ή αυτοτελούς πρόσθετης 
παρέµβασης, ενδίκου µέσου, αντέφεσης, ανακοπής ή τριτανακοπής (ΑΠ 1486/1997). 
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 522 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εξουσία του 
Εφετείου περιορίζεται στην έρευνα των µε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους 
προσβαλλοµένων κεφαλαίων της απόφασης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου. 
Ο από το άρθρο 559 αρ. 9 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται όταν 
το Εφετείο, στην περίπτωση παρεµπίπτουσας αγωγής µε αίτηµα την επιδίκαση εις 
βάρος του παρεµπιπτόντως εναγοµένου, όποιου ποσού ήθελε υποχρεωθεί ο ενάγων 
της παρεµπίπτουσας αγωγής να καταβάλει στον ενάγοντα της κύριας αγωγής, ως 
εναγόµενος στην τελευταία, δεν επιδικάζει στον παρεµπιπτόντως ενάγοντα και εις 
βάρος του παρεµπιπτόντως εναγοµένου το ίδιο ποσό που επιδικάζει στον ενάγοντα 
της κύριας αγωγής, µετά την παραδοχή της εφέσεως αυτού και την επιδίκαση εις 
βάρος του εναγοµένου-παρεµπιπτόντως ενάγοντος µεγαλύτερου του επιδικασθέντος 
πρωτοδίκως εις βάρος του ποσού, εφόσον αυτός δεν ασκεί επικουρική (υπό αίρεση) 
έφεση, στην οποία να περιέχεται τέτοιο αίτηµα. 
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, τα οποία δεν προτάθηκαν. Είναι δε πράγµατα κατά την έννοια της άνω 
διάταξης οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ιστορικώς το 
αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης (ΟλΑΠ 13/1995, 25/2003). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 "περί προστασίας των 
καταναλωτών", όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 παρ. 24 
στοιχ. β του Ν. 2741/1999, οι όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν 
διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων, 
απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσµα την διατάραξη της 
ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του 
καταναλωτή, όπως είναι και ο ασφαλισµένος µε ασφαλιστήριο σε ασφαλιστική 
εταιρεία, στον οποίο αυτή, χωρίς ουσιαστική διαπραγµάτευση, αλλά µε βάση 
προδιατυπωµένους όρους, παρέχει, εκτός άλλων, κάλυψη κινδύνων για ζηµίες από 
πληµµύρα. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωµατωµένου σε 
σύµβαση, κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το 
σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της 
σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Ο περιέχων τη διάταξη 
αυτή νόµος 2251/1994, αποτελεί ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 
93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5-4-1993 "σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες 
συµβάσεων που συνάπτονται µε τους καταναλωτές". Στο άρθρο 3 παρ. 1 της εν λόγω 
οδηγίας ορίζεται, ότι "ρήτρα σύµβασης που δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής 
διαπραγµάτευσης, θεωρείται καταχρηστική, όταν, παρά την απαίτηση της καλής 
πίστης, δηµιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σηµαντική ανισορροπία ανάµεσα στα 
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των µερών, τα απορρέοντα από τη σύµβαση". 
Περαιτέρω, εκτός από την ανωτέρω γενική ρήτρα για την καταχρηστικότητα των 
Γ.Ο.Σ. που συνεπάγονται διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας, η οποία πρέπει να 
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είναι ουσιώδης ή σηµαντική (ΟλΑΠ 6/2006), στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 
2251/1994 απαριθµούνται ενδεικτικώς και τριάντα µία περιπτώσεις γενικών όρων 
που θεωρούνται άνευ ετέρου (perse) καταχρηστικοί, χωρίς ως προς αυτούς να 
ερευνάται η συνδροµή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας, αφού αυτοί 
θεωρούνται κατ` αµάχητο τεκµήριο ότι έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα. Στις 
περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνεται και η υπό το στοιχείο ιγ`, σύµφωνα µε την οποία 
καταχρηστικοί είναι και εκείνοι οι όροι, που αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα 
την ευθύνη του προµηθευτή. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες ως 
προς τον έλεγχο των ΓΟΣ αποτελούν εξειδίκευση του γενικού κανόνα του άρθρου 
281 του ΑΚ, µε τα αναφερόµενα σ` αυτές κριτήρια για την κρίση της ακυρότητας ή 
µη ως καταχρηστικών των όρων αυτών, λαµβάνεται υπόψη, κατά κύριο λόγο, το 
συµφέρον του καταναλωτή µε συνεκτίµηση όµως της φύσεως των αγαθών ή 
υπηρεσιών που αφορά η σχετική σύµβαση, καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε 
στα πλαίσια επιτεύξεως σχετικής ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλοµένων µερών. Ως µέτρο δε του ελέγχου της διατάραξης της ισορροπίας 
αυτής χρησιµεύει κάθε φορά το ενδοτικό δίκαιο πού ισχύει για τη συγκεκριµένη 
σύµβαση και µάλιστα και κατά την "καθοδηγητική λειτουργία" πού επιτελεί και κατά 
το µέτρο πού καλύπτει θέµατα που δεν καλύπτονται µε διατάξεις ενδοτικού δικαίου. 
Τα συµφέροντα και ενδιαφέροντα, η διατάραξη της ισορροπίας των οποίων εις βάρος 
του καταναλωτή, µπορεί να χαρακτηρίσει έναν γενικό όρο άκυρο ως καταχρηστικό, 
πρέπει να είναι ουσιώδη, η διατάραξη δε αυτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστεως. Προς τούτο λαµβάνονται υπόψη τα 
συµφέροντα και τα ενδιαφέροντα των συµβαλλοµένων στη συγκεκριµένη σύµβαση 
µερών και εξετάζεται ποιο είναι το συµφέρον του µεν προµηθευτή προς διατήρηση 
του συγκεκριµένου όρου πού ελέγχεται και ποιο εκείνο του καταναλωτή προς 
κατάργησή του. ∆ηλαδή ερευνάται ποιες συνέπειες θα είχε η διατήρηση ή κατάργηση 
του όρου για κάθε πλευρά, πως θα µπορούσε κάθε µέρος να εµποδίσει την επέλευση 
του κινδύνου πού θέλει να αποτρέψει ο συγκεκριµένος γενικός όρος και πως µπορεί 
κάθε µέρος να προστατευθεί από τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου µε δική 
του ενέργεια. Αν η προβλεπόµενη από τον κρινόµενο γενικό όρο ρύθµιση είναι απλώς 
µη συµφέρουσα για τον καταναλωτή και η εντεύθεν επιβάρυνσή του δεν είναι 
ουσιώδης ή αν η απόκλιση του γενικού αυτού όρου από νοµοθετικές ενδοτικού 
δικαίου διατάξεις είναι τέτοια χωρίς να διαταράσσεται η καθοδηγητική λειτουργία 
του ενδοτικού δικαίου, τότε η διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας δεν είναι 
υπέρµετρη. Για να ορισθεί υπέρµετρη η διατάραξη της ισορροπίας αυτής θα πρέπει µε 
την απόκλιση αυτή να αλλάζει η µορφή της συγκεκριµένης σύµβασης που έχει 
διαµορφωθεί µε βάση τους κανόνες ενδοτικού δικαίου και να επέρχεται περιορισµός 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του καταναλωτή ή των υποχρεώσεων του προµηθευτή κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να επαπειλείται µαταίωση του σκοπού της σύµβασης. Οι ΓΟΣ, 
τέλος, πρέπει, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, να παρουσιάζουν τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις των µερών κατά τρόπο ορισµένο, ορθό, σαφή και κατανοητό, 
ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα 
στοιχεία ή µεγέθη της σύµβασης.  
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- Ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται σε περίπτωση παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η δε 
παράβαση του κανόνα αυτού συνίσταται στην εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή του, 
η οποία υπάρχει όταν εφαρµόζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου αν και δεν 
υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις του ή στην αντίθετη περίπτωση, όταν δεν 
εφαρµόζεται κανόνας δικαίου ενώ υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις του, 
σύµφωνα µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές, 
όχι ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος αλλά στο νοµικό χαρακτηρισµό 
των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. 
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση µεταφοράς εµπορευµάτων 
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Αριθµός απόφασης: 1795 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων. Ευθύνη µεταφορέα. Παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. ∆ικαίωµα αναγωγής 
κατά του µεταφορέα. Αοριστία αγωγής και σχετιζόµνεοι αναιρετικοί λόγοι. 
- Η Σύµβαση της Γενεύης για τις διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων (C.M.R.), 
που υπογράφηκε στις 19.5.1956 και κυρώθηκε µε το Ν. 559/1977, ορίζει στο άρθρ. 1 
παρ. 1 αυτής ως προϋποθέσεις για την εφαρµογή της τη διενέργεια αµειβόµενης 
µεταφοράς εµπορευµάτων οδικώς µε οχήµατα σε χώρα διαφορετική από εκείνη της 
παραλαβής αυτών, εφόσον η µια τουλάχιστον από αυτές είναι συµβαλλόµενη χώρα. 
Κατά τις συνδυαζόµενες διατάξεις των άρθρ. 17 παρ. 1 & 2 και 18 παρ. 1 της 
Σύµβασης αυτής ο µεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή µερική απώλεια ή βλάβη 
των εµπορευµάτων, που συνέβη µεταξύ του χρόνου που παρέλαβε τα εµπορεύµατα 
και του χρόνου της παράδοσής τους, εκτός αν αποδείξει ότι η απώλεια ή η βλάβη των 
εµπορευµάτων δεν οφείλεται σε εσφαλµένη ενέργεια ή αµέλεια δική του ή των 
προσώπων για τα οποία κατά το άρθρ. 4 της ίδιας Σύµβασης ευθύνεται, αλλά σε 
εσφαλµένη ενέργεια ή αµέλεια ή στις οδηγίες όποιου προβάλλει απαίτηση ή σε 
κρυµµένο ελάττωµα των εµπορευµάτων ή σε συνθήκες τις οποίες ο µεταφορέας δεν 
µπορούσε να αποφύγει και ούτε να προλάβει τις συνέπειές τους (βλ. και ΑΠ 
1518/2001, 826/2004). Πρόκειται για συµβατική ευθύνη του µεταφορέα προς 
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αποζηµίωση εκείνου που είχε το δικαίωµα να διαθέσει τα εµπορεύµατα και ο οποίος 
µπορεί να είναι ο αποστολέας ή ο παραλήπτης των εµπορευµάτων, αφού ο 
παραλήπτης, ακόµη και αν δεν συµβλήθηκε στη σύµβαση µεταφοράς, υπεισέρχεται σ' 
αυτή από τότε που θα ζητήσει την παράδοση των εµπορευµάτων, όπως αυτό 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 12 παρ. 1, 2& 3, 13 και 14 της Σύµβασης 
C.M.R. Η συµβατική αυτή ευθύνη ενδέχεται να συρρέει µε αδικοπρακτική ευθύνη 
του µεταφορέα, που µπορεί κατά το άρθρ. 914 ΑΚ να υπάρχει έναντι του κυρίου 
µόνον των εµπορευµάτων, αν η απώλεια ή η βλάβη των εµπορευµάτων, ως πράξη 
παράνοµη, οφείλεται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα (ΑΠ 420/2003, 1060/2003). 
Ωστόσο κατά το άρθρ. 28 παρ. 1 της Σύµβασης C.M.R., ο µεταφορέας µπορεί να 
επωφεληθεί από τις ευνοϊκές γι' αυτόν διατάξεις της, που αποκλείουν την ευθύνη του 
ή ορίζουν ή περιορίζουν την οφειλόµενη απ' αυτόν αποζηµίωση και να αποκλείσει 
έτσι και την αδικοπρακτική ευθύνη του. Όµως κατά το άρθρ. 29 παρ. 1 της αυτής 
Σύµβασης, ο µεταφορέας δεν δικαιούται να επωφεληθεί των διατάξεών της οι οποίες 
αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη του ή οι οποίες µεταφέρουν το βάρος της 
απόδειξης, εάν η ζηµία είναι αποτέλεσµα ηθεληµένης κακής διαχείρισής του ή 
παράλειψής του, η οποία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (του κράτους) του δικαστηρίου 
που έχει τη δικαιοδοσία της υπόθεσης, θεωρείται ως ισοδύναµη µε ηθεληµένη κακή 
διαχείριση από µέρους του. Ο όρος ηθεληµένη κακή διαχείριση (willful misconduct 
κατά το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο της Σύµβασης) είναι άγνωστος ως βαθµός 
πταίσµατος στο ελληνικό δίκαιο και περιλαµβάνει, εκτός από τον άµεσο ή 
ενδεχόµενο δόλο, και τη συµπεριφορά εκείνη του µεταφορέα, κατά την οποία αυτός 
ενεργεί γνωρίζοντας ότι η πράξη ή η παράλειψή του οδηγεί σε επαύξηση του 
κινδύνου επέλευσης ζηµιογόνου αποτελέσµατος, για το οποίο επιδεικνύει µεν 
αδιαφορία, χωρίς όµως κατ' ανάγκη και να το αποδέχεται (ΟλΑΠ 18/1998, ΑΠ 
1628/2001, 270/2002, 1885/2005, 1319/2011). Η σύµβαση µεταφοράς, είτε πρόκειται 
για εσωτερική είτε για διεθνή µεταφορά, αφορά κατ' αρχήν τρία πρόσωπα, δηλαδή 
τον αποστολέα ή φορτωτή, το µεταφορέα, ο οποίος διαθέτει τα µεταφορικά µέσα και 
εκτελεί το έργο της µεταφοράς και τον παραλήπτη. Όµως πολλές φορές στη 
µεταφορά παρεµβάλλεται και τέταρτο πρόσωπο, ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, ο 
οποίος, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 90 - 107 του ΕµπΝ, προκειµένου 
για µεταφορά ειδικότερα πραγµάτων οδικώς, αναλαµβάνει µε σύµβαση µε τον 
παραγγελέα, δηλαδή συνήθως τον αποστολέα, να ενεργήσει στο δικό του όνοµα, για 
λογαριασµό όµως του παραγγελέα, ό,τι απαιτείται για την πραγµάτωση της 
µεταφοράς που αυτός του αναθέτει, ιδίως δε να µεριµνήσει για την ανεύρεση του 
µεταφορέα και τη σύναψη µ' αυτόν σύµβασης για την εκτέλεση της µεταφοράς. Κατά 
τη διάταξη του άρθρ. 97 του ΕµπΝ ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς ευθύνεται για κάθε 
απώλεια ή φθορά των µεταφερόµενων πραγµάτων, ανεξάρτητα από πταίσµα του, 
εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο ή υπήρξε "ακαταµάχητη δύναµη", νοµιµοποιείται 
δε να στραφεί απ' ευθείας κατ' αυτού και ο παραλήπτης των πραγµάτων που δεν 
συµβλήθηκε µαζί του, αφού η σύµβαση παραγγελίας µεταξύ αποστολέα και 
παραγγελιοδόχου λειτουργεί ως γνήσια κατά το άρθρ. 411 ΑΚ σύµβαση υπέρ του 
παραλήπτη (ΟλΑΠ 33/1998, ΑΠ 998/2002). Η ευθύνη δηλαδή του παραγγελιοδόχου 
µεταφοράς είναι κατά την παραπάνω έννοια εγγυητική και ευθύνεται εις ολόκληρο µε 
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το µεταφορέα για την καλή απ' αυτόν εκτέλεση της µεταφοράς, στο µέτρο βέβαια που 
και ο τελευταίος ευθύνεται (ΑΠ 304/ 2007). Εποµένως ναι µεν η από 19.5.1956 
Σύµβαση της Γενεύης ρυθµίζει µόνον τη σύµβαση µεταφοράς και όχι και τη σύµβαση 
παραγγελίας µεταφοράς, όµως στο µέτρο που ανακύπτει κατά τη Σύµβαση αυτή 
ευθύνη του µεταφορέα, ευθύνεται εγγυητικά και εις ολόκληρο µ' αυτόν και ο 
παραγγελιοδόχος µεταφοράς. ∆εν αποκλείεται βέβαια ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς 
να ευθύνεται και για δικές του προσωπικές πράξεις ή παραλείψεις, στην περίπτωση 
όµως αυτή η ευθύνη του θεµελιώνεται στις διατάξεις του κοινού δικαίου (ΑΠ 
304/2007, 1319/2011, πρβλ. και ΑΠ 1741/2008, 1909/2009).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, είτε εφαρµόσθηκε, ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε 
εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής 
περίπτωσης, που καταλήγει σε εσφαλµένο συµπέρασµα µε τη µορφή του διατακτικού 
της απόφασης. Έτσι µε τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι 
ορισµένος πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση 
νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την 
εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των 
διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς 
(ΑΠ 1947/2006), οπότε πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες 
παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που 
έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη παράβαση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). Αντίθετα η έλλειψη µείζονος πρότασης στην 
απόφαση ή οι εσφαλµένες κρίσεις του δικαστηρίου σ' αυτή ως προς την έννοια 
διάταξης ουσιαστικού δικαίου δεν αρκούν από µόνες τους για να ιδρύσουν το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, αν κατά τα λοιπά δεν συνέχονται 
µε την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, αφού το διατακτικό της απόφασης δεν 
στηρίζεται στις νοµικές αναλύσεις του δικαστηρίου, αλλά στις ουσιαστικές 
παραδοχές του, που διατυπώνονται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού του. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα 
αποδεικτικά µέσα, που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων και νόµιµα 
προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 70/2008, 
222/2008) προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή 
ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 953/2005), 
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το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη (ΑΠ 1874/2008). Κατά 
την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η 
προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι 
νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας, δηλαδή δεν αρκεί ο 
ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα 
πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 
ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι 
απόφαση δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του. Ωστόσο στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν 
είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού 
µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο 
από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 798/2010). Για την πληρότητα όµως του ίδιου 
λόγου αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που 
δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και 
νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο 
δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα 
προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο 
µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της 
ουσίας. 
- Ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, που ικανοποίησε τον παραλήπτη των 
µεταφερόµενων εµπορευµάτων ή τον ασφαλιστή, που υποκαταστάθηκε κατά το 
άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2496/1997 στην αξίωση του παραλήπτη προς αποζηµίωση για 
την απώλεια ή τη φθορά των εµπορευµάτων, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του 
µεταφορέα, στον οποίο ανέθεσε τη µεταφορά και µε τον οποίο ευθύνεται εις 
ολόκληρο έναντι του παραλήπτη. Το δικαίωµα αυτό αναγωγής ρυθµίζεται από τις 
διατάξεις των άρθρ. 487, 488 του ΑΚ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της σύµβασης 
µεταφοράς, η οποία ως εσωτερική σχέση συνδέει τον παραγγελιοδόχο µε τον 
µεταφορέα και επιτρέπει σ' αυτόν να αναζητήσει από τον µεταφορέα, κατά το άρθρ. 
17 παρ. 1 της C.M.R., το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο ίδιος ως αποζηµίωση 
στον ζηµιωθέντα παραλήπτη των εµπορευµάτων ή στον τυχόν ασφαλιστή και 
υποκαταστάθηκε έκτοτε στα δικαιώµατά τους (ΑΠ 998/2002).  
- Η ανεπάρκεια των εκτιθέµενων στην αγωγή ή στην ένσταση πραγµατικών 
περιστατικών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται από το νόµο για τη θεµελίωσή τους 
χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται αναιρετικά µε λόγο από τον αριθµό 
1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ως παράβαση και αυτή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον 
το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή ή την ένσταση, 
αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόµος. Με 
τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας να κρίνει ως 
αόριστη την αγωγή ή την ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους περισσότερα 
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στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του αντίστοιχου δικαιώµατος. 
Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς τη 
διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής ή της ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998, 
ΑΠ 1967/2006). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική 
εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η 
έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ή την ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των 
στοιχείων του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως 
ποιοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται και οι 
δύο αναιρετικά µε τους λόγους από τους αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
1573/1981, ΑΠ 1452/2007). Για να ιδρύεται πάντως ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης 
πρέπει ο σχετικός µε την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία ισχυρισµός, ο οποίος δεν 
υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 571/2004) και να αναφέρεται αυτό στην αίτηση 
αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της αγωγής ή 
της ένστασης, που κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες ή 
απορρίφθηκαν ως αόριστες, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, να 
µπορεί να διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να 
προσδιορίζεται µε την αίτηση αναίρεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαίο στοιχείο της 
αγωγής, για να είναι αυτή ορισµένη, αποτελεί κατά το άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε 
συνδυασµό και µε τα άρθρ. 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, η πληρότητα της ιστορικής 
βάσης της, δηλαδή η σαφής έκθεση στο αγωγικό δικόγραφο όλων των γεγονότων, 
είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού κόσµου, τα οποία σύµφωνα µε τον 
εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου θεµελιώνουν τη ζητούµενη έννοµη 
συνέπεια. Έτσι στην αγωγή, µε την οποία ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, που 
αποζηµίωσε τον παραλήπτη ή τον τυχόν ασφαλιστή του φορτίου για την απώλειά του 
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, ζητεί αναγωγικά από τον συνοφειλέτη αυτού 
µεταφορέα να του αποδώσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζηµίωση και για το οποίο 
από το νόµο υποκαταστάθηκε στη θέση του παραλήπτη ή του ασφαλιστή, είναι 
ορισµένη όταν στην ιστορική της βάση γίνεται αναφορά στα παραπάνω στοιχεία και 
ειδικότερα πρέπει να προσδιορίζεται σ' αυτή (α) η σύµβαση παραγγελίας σε εκτέλεση 
της οποίας ο παραγγελιοδόχος ανέθεσε σε τρίτο πρόσωπο τη µεταφορά, (β) η 
σύµβαση µεταφοράς µεταξύ του παραγγελιοδόχου και του µεταφορέα, (γ) η απώλεια 
του φορτίου κατά τη µεταφορά του και οι συνθήκες που αυτή συνέβη και (δ) το ποσό 
µε το οποίο ο παραγγελιοδόχος αποζηµίωσε τον παραλήπτη ή τον ασφαλιστή του 
φορτίου για τη ζηµία από την απώλεια του φορτίου και για το οποίο (ποσό) 
υποκαταστάθηκε από το νόµο στη θέση τους. 
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 97 - 107, 
ΑΚ: 411, 487, 488, 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 562, 
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Νόµοι: 559 /1977, άρθ. 1, 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 67 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Ερµηνεία ασφαλιστικής σύµβασης. Κατά ποιών αποφάσεων 
επιτρέπεται αναίρεση. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 552 και 553 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν η υπόθεση 
εξετασθεί και στους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας και γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, σε 
αναίρεση υπόκειται µόνο η εφετειακή απόφαση. Και τούτο γιατί, αν η έφεση γίνει 
δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται κατά το µέρος που έχει εκκληθεί, ενώ αν 
απορριφθεί η έφεση, η πρωτόδικη απόφαση κατά το ίδιο µέρος επικυρώνεται και 
ενσωµατώνεται στην εφετειακή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
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∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 εδ.γ' ΚΠολ∆ικ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. Περαιτέρω κατά το άρθρο 559 
αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι 
"πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) που 
προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, ο οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε 
την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βασίµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. Επίσης, 
δεν ιδρύεται ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του 
ισχυρισµό αλλά τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η 
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απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν 
έγινε δεκτός. 
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο:  
Α) κατά το µέρος που δέχθηκε την ένσταση της παρεπιπτόντως εναγοµένης 
ασφαλιστικής εταιρίας και απέρριψε την παρεµπίπτουσα αγωγή δεν στέρησε την 
απόφασή του νόµιµης βάσης καθόσον διέλαβε σ' αυτή σαφείς πλήρεις και χωρίς 
αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή 
του νόµου χωρίς ν' απαιτούνται προς τούτο και άλλες αιτιολογίες. Ειδικότερα µε 
βάση τα γενόµενα δεκτά ως άνω πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε τα οποία η 
εναγοµένη παρεπιπτόντως ενάγουσα δεν τήρησε τα αναφερόµενα µε πληρότητα στην 
απόφαση ως άνω µέτρα ασφαλείας, η τήρηση των οποίων µε βάση τη σύµβαση 
αποτελούσε την προϋπόθεση της ευθύνης της παρεπιπτόντως εναγοµένης 
ασφαλιστικής εταιρίας δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ευθύνης της τελευταίας. 
Συνεπώς ο δεύτερος λόγος της αναίρεσης κατά το σχετικό του µέρος από τον αριθ. 19 
του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. µε τον οποίο υποστηρίζονται τ' αντίθετα είναι αβάσιµος. 
Β) κατά το µέρος που έκρινε ισχυρό και έγκυρο (µη καταχρηστικό) τον ως άνω 
γενικό όρο δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 200, 288, 388 και 281 ούτε και 
άλλες διά της µη εφαρµογής τους καθόσον µε βάση τα δεκτά γενόµενα ως άνω 
πραγµατικά περιστατικά γίνεται ρητή αναφορά στην αρχή του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου ως πρώτη σηµαντική επισήµανση ότι οι γενικοί και ειδικοί όροι οι οποίοι 
και επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο διέπουν επίσης τη σύµβαση, όπως επιβάλλει η 
διάταξη του άρθρου 2 παρ.4 του ν. 2496/1997 η οποία ορίζει "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" και η ασφαλιζόµενη έλαβε γνώση του περιεχοµένου τους 
και περαιτέρω ο όρος αυτός που συµφωνήθηκε στα πλαίσια της δυνατότητας 
διεύρυνσης των περιπτώσεων απαλλαγής του ασφαλιστή, λόγω της κάλυψης στην 
προκειµένη περίπτωση επαγγελµατικών κινδύνων του ασφαλιζοµένου, που 
προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6 εδ. α' του ν. 2496/1997 που ορίζει 
"Με την ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να διευρυνθούν οι περιπτώσεις απαλλαγής του 
ασφαλιστή, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση 
για κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων" µε βάση τα δεκτά γενόµενα ως άνω 
πραγµατικά περιστατικά δεν προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις. Εποµένως ο 
δεύτερος λόγος της αναίρεσης (κατά το σχετικό του µέρος) από τον αριθ. 1 του 
άρθρου 559 Κ.Πολ.∆ κατά το µέρος που υποστηρίζονται τ'αντίθετα είναι αβάσιµος. Ο 
αυτός λόγος από τον ίδιο αριθ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. κατά το λοιπό µέρος του 
είναι απαράδεκτος διότι οι προβαλλόµενες αιτιάσεις στηρίζονται στην εσφαλµένη 
προϋπόθεση ότι το Εφετείο προέβη σε ερµηνεία της συµβάσεως σχετικά µε τον 
ανωτέρω όρο απαλλαγής της αναιρεσίβλητης ασφαλιστικής εταιρίας ενώ από την 
απόφαση προκύπτει ότι το Εφετείο δέχθηκε χωρίς να προβεί σε ερµηνεία ότι ο ως 
άνω γενικός όρος αποτελεί όρο της σύµβασης ο οποίος και δεν τηρήθηκε από την 
αναιρεσείουσα. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 173, 200, 281, 288, 388, 300, 
ΚΠολ∆: 552, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 139 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επιδίκαση ασφαλιστικής αποζηµίωσης, λόγω επέλευσης του κινδύνου. Στοιχεία 
αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµνεοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Επαναφορά των πραγµάτων 
στην προτέρα κατάσταση µετά από αναίρεση της απόφασης. Τόκοι τόκων. 
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ και 1 παρ. 1 Ν. 2496/1997 "περί 
ασφαλιστικής σύµβασης ...", το οποίο έχει εφαρµογή εν προκειµένω ως εκ του 
χρόνου κατάρτισης της ένδικης ασφαλιστικής σύµβασης και της επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, για το ορισµένο της αγωγής µε την οποία ζητείται η 
επιδίκαση ασφαλιστικής αποζηµίωσης, λόγω επέλευσης του κινδύνου, αρκεί η 
επίκληση της ασφαλιστικής σύµβασης κατά το περιεχόµενό της και δη των στοιχείων 
αυτής που προβλέπονται από το ως άνω άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2496/1997, ήτοι της 
σύµβασης, δυνάµει της οποίας ο ασφαλιστής ανέλαβε έναντι ασφαλίστρων την 
υποχρέωση προς καταβολή του ασφαλίσµατος σε περίπτωση επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης. Άρα, δεν είναι αναγκαίο να περιλαµβάνεται στην αγωγή 
αυτή, στην περίπτωση σύµβασης ασφάλισης έναντι ασφαλίστρου για κάλυψη των 
εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης σε περίπτωση ασθένειας του ασφαλισµένου, και 
α) ο χρόνος πραγµατοποίησης κάθε δαπάνης, β) το είδος των δαπανών, αν δηλαδή 
αυτές αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών, έξοδα νοσηλείας ή φάρµακα και γ) οι 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τα τιµολόγια καταβολής των δαπανών. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία 
υπάρχει όταν δεν συγκεκριµενοποιούνται σ' αυτή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά νόµον για τη στήριξη του αιτήµατος, τα πραγµατικά, δηλαδή, περιστατικά που 
απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείµενο της 
δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆. 
Εξάλλου, ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το 
δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για 
τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν 
εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, 
παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωση της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
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άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο, παρά τη µη 
επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη. 
- Με το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκούς ή αντιφατικής αιτιολογίας, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 579 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν αναιρεθεί η απόφαση, 
οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αναιρεθείσα 
απόφαση, αν δε αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση 
της απόφασης αυτής, ο Άρειος Πάγος, εφόσον υποβληθεί αίτηση µε το αναιρετήριο ή 
µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του ως 
την παραµονή της συζήτησης, διατάζει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά 
των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Για την 
εφαρµογή της παραπάνω διάταξης αρκεί κατά την αληθινή έννοιά της η εκούσια 
εκτέλεση όχι µόνο καταψηφιστικής απόφασης αλλά και απόφασης απλώς 
αναγνωριστικής, που αναιρέθηκε κατά τούτο, εφόσον και ο συµµορφούµενος σε µια 
τέτοια τελεσίδικη απόφαση χωρίς να περιµένει καταψήφιση σε βάρος του εύλογα 
πρέπει να δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση αν ευδοκιµήσει αναίρεσή του κατά της απόφασης αυτής. 
- Το αίτηµα επαναφοράς είναι νόµιµο, στηριζόµενο στη διάταξη του ως άνω άρθρου 
579 παρ. 2 ΚΠολ∆. Το αίτηµα όµως για επιδίκαση τόκων υποβάλλεται αορίστως και 
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Τούτο δε διότι, κατά το άρθρο 296 παρ.1 εδ. α. 
ΑΚ "για τόκους κάθε είδους οφείλεται τόκος, αν τέτοιος τόκος συµφωνηθεί ή αν 
ζητηθεί µε αγωγή' και στις δύο όµως περιπτώσεις µόνο για οφειλόµενους τόκους ενός 
ολόκληρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσης αν πρόκειται για το δηµόσιο: η 
συµφωνία για την πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται ή η αγωγή να επιδίδεται, 
αφού λήξει το έτος ή χρήση", η δε αναιρεσείουσα, ενώ αναφέρει ότι στο καταβληθέν 
από αυτήν στον αναιρεσίβλητο ποσό περιλαµβάνονται και τόκοι, δεν διευκρινίζει το 
ποσό αυτών, πράγµα που είναι αναγκαίο, αφού-µε βάση τη ρηθείσα διάταξη-, δεν 
δικαιούται να απαιτήσει τόκους επί του τόκου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 579,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 14 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Απαλλαγή ασφαλιστή. Παράλειψη εκ µέρους του 
ασφαλισµένου δήλωσης µη πληρωµής τρεις µήνες µετά την υπέρβαση της 
συµφωνηµένης αρχικά ηµεροµηνίας πληρωµής. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του πιο πάνω ασφαλιστικού νόµου 2496/1997 
ορίζεται ότι "κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώµατα του λήπτη της 
ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος είναι άκυρη, 
εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στον παρόντα νόµο ή αν πρόκειται για ασφάλιση 
µεταφοράς πραγµάτων, πίστωσης ή εγγύησης, καθώς και θαλάσσια ή αεροπορική 
ασφάλιση ζηµιών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει κατ' αρχήν ότι το σύνολο των 
διατάξεων του εν λόγω ασφαλιστικού νόµου αποτελούν ρυθµίσεις 
"ηµιαναγκαστικού" δικαίου µε την έννοια ότι αν δεν ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στο 
νόµο αυτό δεν µπορεί να περιοριστούν µε την ασφαλιστική σύµβαση τα δικαιώµατα 
του λήπτη της ασφάλισης, παρά µόνο να διευρυνθούν. Με τον κανόνα αυτό του 
ηµιαναγκαστικού χαρακτήρα των διατάξεων του ασφαλιστικού νόµου εκδηλώνεται 
για λόγους γενικότερου συµφέροντος η προστατευτική παρέµβαση του νοµοθέτη 
προς το ασθενέστερο στη σύµβαση ασφάλισης µέρος. Πράγµατι στη σύγχρονη 
ιδιωτική ασφάλιση, η οποία αποτελεί καταναλωτικό αγαθό ευρείας χρήσης, είναι 
εµφανής η ανάγκη τέτοιας προστατευτικής παρέµβασης υπέρ του ασφαλισµένου 
καταναλωτή, δηλαδή του προσώπου που συµβάλλεται µε τον ασφαλιστή για λόγους 
µη επαγγελµατικούς, ενόψει του ότι στην περίπτωση αυτή ελλείπει η 
διαπραγµατευτική ισοδυναµία των µερών µε ενδεχόµενη συνέπεια τη φαλκίδευση της 
παρεχόµενης ασφαλιστικής κάλυψης µέσω της ασκούµενης υπό άνισους όρους 
συµβατικής ελευθερίας. Περαιτέρω όµως µε την ίδια διάταξη εισάγονται δύο 
εξαιρέσεις από τον προαναφερόµενο κανόνα. Η πρώτη αναφέρεται σε διαφορετικού 
περιεχοµένου ειδικές ρυθµίσεις του νόµου αυτού, όπως είναι οι περιπτώσεις, α) του 
άρθρου 7 παρ. 3, που επιτρέπει, για την κάλυψη των εξόδων από τη λήψη εκ µέρους 
του λήπτη της ασφάλισης των κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή ή µείωση της 
ζηµίας, τα οποία βαρύνουν κατά το νόµο τον ασφαλιστή, αντίθετη συµφωνία, αν ο 
λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για 
επαγγελµατικούς λόγους, β) του άρθρου 7 παρ. 6, σύµφωνα µε την οποία µε την 
ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να διευρυνθούν οι περιπτώσεις απαλλαγής του 
ασφαλιστή (της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου), αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 
ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων, γ) του 
άρθρου 14 παρ. 4, κατά την οποία, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος 
ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους, µπορεί να συµφωνηθεί η 
απαλλαγή του ασφαλιστή στο µέτρο που από υπαιτιότητα των υποχρέων µαταιώθηκε 
η άσκηση του αναγωγικού δικαιώµατος (κατά του τρίτου που προξένησε τη ζηµία), δ) 
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του άρθρου 18 παρ. 4, που επιτρέπει τη συµβατική τροποποίηση των ρυθµίσεων του 
άρθρου αυτού για την ανοικτή ασφάλιση, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 
ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους, ε) του άρθρου 19 
παρ. 5, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα συµβατικής τροποποίησης των 
ρυθµίσεων του νόµου για την ασφάλιση πυρκαγιάς, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 
ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους. Χαρακτηριστικό 
των περιπτώσεων της εν λόγω εξαίρεσης, µε την οποία ο νοµοθέτης αποµακρύνεται 
από τον προαναφερόµενο κανόνα, είναι, όπως γίνεται φανερό, η ασφαλιστική κάλυψη 
κινδύνων από την επαγγελµατική δραστηριότητα του ασφαλισµένου ή του λήπτη της 
ασφάλισης. Η δεύτερη εξαίρεση αναφέρεται στις ασφαλίσεις µεταφοράς πραγµάτων, 
πίστωσης ή εγγύησης και στη θαλάσσια ή αεροπορική ασφάλιση ζηµιών, ως εξ 
ορισµού εµπορικές ασφαλίσεις, οι οποίες κατονοµάζονται περιοριστικά. Πρόκειται 
για ειδικές περιπτώσεις εµπορικής ασφάλισης µεγάλων επαγγελµατικών κινδύνων, 
στις οποίες προκρίνεται από το νοµοθέτη για τη διαµόρφωση των όρων των 
ασφαλιστικών αυτών συµβάσεων να αναπτυχθεί πλήρως η συµβατική ελευθερία των 
µερών, αδέσµευτη από τους προστατευτικούς υπέρ του ασφαλισµένου περιορισµούς 
του ν. 2472/1997, η λειτουργία των οποίων δεν βρίσκει εδώ δικαιολογική βάση, 
εφόσον µεταξύ των µερών µπορεί να λειτουργήσει, ενόψει ιδίως του αντικειµένου της 
ασφάλισης και της επαγγελµατικής δραστηριότητας του λήπτη της ασφάλισης, η 
ιδιωτική αυτονοµία µε όρους ουσιαστικά διαπραγµατικής ισοδυναµίας. Έτσι στις 
συγκεκριµένες αυτές µορφές ασφάλισης, όπως είναι και η ασφάλιση πίστωσης από 
την επαγγελµατική δραστηριότητα του ασφαλισµένου, µπορεί εγκύρως να 
συµφωνηθεί µε ειδικό όρο του ασφαλιστηρίου ότι ο ασφαλισµένος οφείλει να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στην ασφαλιστική εταιρία την επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης µέσα σε ορισµένη προθεσµία από αυτή και ότι αν ο ασφαλισµένος δεν 
τηρήσει την υποχρέωση αυτή, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του 
για καταβολή του ασφαλίσµατος. Το κύρος του όρου αυτού δεν θίγεται από τη 
διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2496/1997, από την οποία συνάγεται ότι στις 
περιπτώσεις της ιδιωτικής ασφάλισης η παράλειψη της υποχρέωσης που επιβάλλεται 
στον ασφαλισµένο προς αναγγελία της επέλευσης του κινδύνου στον ασφαλιστή µέσα 
στην προθεσµία που καθορίζεται είτε νόµιµα είτε συµβατικά, δεν συνεπάγεται την 
απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωσή του προς καταβολή του ασφαλίσµατος, 
αλλά µπορεί, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις, να γεννήσει 
υποχρέωση του ασφαλισµένου προς αποκατάσταση της ζηµίας, την οποία 
ενδεχοµένως υπέστη ο ασφαλιστής εξ αιτίας της παράλειψης αυτής. Η διάταξη αυτή, 
συνδυαζόµενη µε εκείνη του άρθρου 33, δεν βρίσκει έδαφος εφαρµογής στις πιο 
πάνω εξαιρετικές περιπτώσεις ασφάλισης και δεν µπορεί να εκτοπίσει, ενόψει και του 
ότι δεν είναι αναγκαστικού δικαίου, την ειδική συµφωνία των µερών για απαλλαγή 
του ασφαλιστή. Η πιο πάνω απαλλαγή, πρέπει να σηµειωθεί ότι επέρχεται 
ανεξάρτητα από την επίδραση που άσκησε η παραβίαση της συµβατικής υποχρέωσης 
του ασφαλισµένου σε οποιαδήποτε ζηµία του ασφαλιστή, εκτός εάν η απαλλαγή αυτή 
συνδέθηκε από τα µέρη µε την επέλευση τέτοιας ζηµίας ή την έκταση αυτής. 
- Με τις παραδοχές του το Εφετείο, το οποίο έκρινε ως έγκυρο τον όρο της επίµαχης 
ασφαλιστικής σύµβασης, η οποία καταρτίστηκε µεταξύ της εναγοµένης και ήδη 
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αναιρεσίβλητης ασφαλιστικής εταιρίας και της ενάγουσας και ήδη αναιρεσείουσας, 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε αντικείµενο δραστηριότητας την εισαγωγή - 
εξαγωγή και εµπορία κατεψυγµένων ψαριών, για την κάλυψη του επαγγελµατικού 
κινδύνου από την παρεχόµενη εκ µέρους της τελευταίας στους πελάτες της πίστωσης 
του τιµήµατος από την πώληση των εµπορευµάτων της, ότι η παράλειψη εκ µέρους 
του ασφαλισµένου της εµπρόθεσµης δήλωσης µη πληρωµής συνεπάγεται απώλεια 
της απαίτησης προς αποζηµίωση από καθυστέρηση πληρωµής (protracted default) και 
στη συνέχεια δέχθηκε ως ουσιαστικά βάσιµο τον ισχυρισµό (ένσταση) της 
εναγοµένης για παραβίαση του όρου αυτού εκ µέρους της ενάγουσας στις τρεις 
προαναφερόµενες περιπτώσεις (παράλειψη δήλωσης µη πληρωµής τρεις µήνες µετά 
την υπέρβαση της συµφωνηµένης αρχικά ηµεροµηνίας πληρωµής) και απέρριψε την 
ένδικη αγωγή για καταβολή του ασφαλίσµατος, ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 7 παρ. 2 του Ν. 2496/1997. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 7, 14, 18, 19, 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 390 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστική σύµβαση. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αγροτικά µηχανήµατα. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 361 του ΑΚ ορίζει, ότι 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 δεν απαλλάσσει µεν τον 
ασφαλιστή της υποχρέωσής του να αποζηµιώσει τον ζηµιωθέντα τρίτο, παρέχει όµως 
στον ασφαλιστή το δικαίωµα να εναγάγει τον ασφαλισµένο του και να ζητήσει από 
αυτόν, ό,τι 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 όπως ίσχυε µέχρι την 14-5-2007 που άρχισε να ισχύει ο Ν. 3557/2007 
(άρθρο 6β παρ.1), η οποία έχει δηµοσιευθεί στο 795/1978 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΤΕ) 
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 οποίον οδηγεί, προβλεποµένην άδειαν οδηγήσεως". Η παραποµπή 
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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. 
- Κατά το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), 
αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχηµα είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο 
χρησιµοποιείται κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων 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 µηχάνηµα έργων είναι το 
µηχανοκίνητο όχηµα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή 
άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει και τα οχήµατα που προορίζονται 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισµό και τη σήµανση των οδών. 
∆εν υπάγονται στην κατηγορία των µηχανηµάτων έργων, θεωρούµενα ως 
αυτοκίνητα, τα µηχανοκίνητα οχήµατα, εφόσον αυτά εκτελούν και µεταφορικό έργο 
επί των οδών της χώρας, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 97 του ίδιου νόµου: "∆εν 
επιτρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων, εάν δεν έχει 
την κατά νόµο άδεια οδήγησης. Επίσης δεν επιτρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό 
µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί. 2. Τα της έκδοσης 
και ισχύος αδειών οδηγήσεως αγροτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων έργων 
ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας ή Ανάπτυξης κατά 
περίπτωση και του Υπουργού Μεταφορών. 3. Αυτός που οδηγεί αγροτικό µηχάνηµα 
ή µηχάνηµα έργων χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια ικανότητας οδηγού ή 
όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση ενός µέχρι τριών 
µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 200€". Από τις παραπάνω διατάξεις του 
ΚΟΚ συνάγεται ότι το αγροτικό µηχάνηµα, και εν προκειµένω το µηχάνηµα έργων, 
αποτελεί διαφορετική από το αυτοκίνητο (µε την έννοια που προαναφέρθηκε) 
κατηγορία οχήµατος, και ότι για την οδήγησή του απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης 
άδειας ικανότητας από το άρθρο 97 του ΚΟΚ η οποία δεν αναπληρώνεται ούτε 
καλύπτεται από την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ΑΠ 1774/2008), ανεξάρτητα από 
το εάν και µε άλλες διατάξεις επιβάλλεται στο χειριστή του µηχανήµατος έργων να 
είναι εφοδιασµένος και µε ειδική άδεια µηχανοδηγού χειριστή ακόµα και όταν δεν 
λειτουργεί στατικά το µηχάνηµα στον τόπο του τεχνικού έργου, αλλά µετακινείται µε 
αυτό από τόπο σε τόπο µέσω του οδικού δικτύου της χώρας (ΑΠ 868/1991). 
- Κατά τη 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, 
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ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 21 και 29/1998). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΚΟΚ: 2, 97,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1594 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή. Λύση της ασφαλιστικής συµβάσεως µε 
καταγγελία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 11 παρ. 2 εδ. α' και β' του Π∆ 237/1986, που κωδικοποίησε τις 
διατάξεις του Ν. 489/1976, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 
1569/1985 και τα Π.∆. 1019/1981 και 1181/1985, η ακύρωση, η λήξη ή η αναστολή 
της ασφαλιστικής σύµβασης δύναται να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζηµιώθηκε 
µόνο αφού το ατύχηµα συνέβη µετά την πάροδο δεκαέξι ηµερών από την εκ µέρους 
του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Η γνωστοποίηση 
γίνεται στην κατοικία ή διαµονή του ασφαλισµένου ή αντισυµβαλλοµένου µε 
έγγραφο του οποίου αποδεικνύονται η χρονολογία λήψης και το περιεχόµενο. Η 
διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2170/1993, στο οποίο ορίζεται 
ότι η γνωστοποίηση γίνεται στην κατοικία ή διαµονή του ασφαλισµένου ή του 
αντισυµβαλλοµένου µε επιστολή του ασφαλιστή προς αυτόν. Η γνωστοποίηση αυτή 
της λύσεως της συµβάσεως ασφάλισης δεν ισχύει για τις σχέσεις µεταξύ ασφαλιστή 
και ασφαλισµένου, αλλά για εκείνες µεταξύ ασφαλιστή και τρίτου. Τρίτος δε µε την 
έννοια του όρου δεν είναι ο ζηµιωθείς, όταν ασκεί δικαιώµατα του ασφαλισµένου 
έναντι του ασφαλιστή µε πλαγιαστική αγωγή (αρθρ. 72 ΚΠολ∆) κατά του τελευταίου. 
Όταν, δηλαδή, δεν τον ενάγει ευθέως και µε ίδιο δικαίωµα, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 
του Ν. 489/1976, αλλά πλαγιαστικώς. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής έχει 
εναντίον του όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του ζηµιώσαντος ασφαλισµένου, 
µεταξύ των οποίων και την ένσταση λύσεως της ασφαλιστικής σχέσεως πριν από το 
ατύχηµα. Για την ένσταση αυτή δεν µπορεί ο ζηµιωθείς να επικαλεστεί τις ρυθµίσεις 
του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 489/1976, διότι οι ρυθµίσεις αυτές αναφέρονται µόνο 
στην ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 της Κ4/585/5-4-1978 η λύση της 
ασφαλιστικής συµβάσεως επέρχεται και µε καταγγελία οποτεδήποτε και από 
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και µε κατάργησή της µε αντισυµφωνία 
των µερών κατά το γενικό κανόνα του άρθρου 361 ΑΚ (ΑΠ 235/2010, 1742/2007, 
1690/2005). 
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- Κατά τη 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, δηλαδή µε την 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά δε τη διάταξη του αριθµού 19 του ίδιου ως άνω άρθρου έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης, που στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή 
αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν στο αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, 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 κι' έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα, που εφαρµόστηκε, όχι όµως όταν οι 
ελλείψεις ή οι αντιφάσεις ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 
στην πληρέστερη ανάλυση του αποδεικτικού πορίσµατος, εφόσον τούτο εκτίθεται 
σαφώς στην απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10,  
Νόµοι: 1019/1981,  
Νόµοι: 1569/1985,  
Π∆: 237/1986, άρθ. 11 
Νόµοι: 2170/1993, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 35 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικό δίκαιο και πλαγιαστική αγωγή. Εκκρεµοδικία. Παρά το νόµο κήρυξη 
απαραδέκτου. ∆εδικασµένο. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή ότι υπάρχει ή ότι 
δεν υπάρχει δεδικασµένο. Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆ "οι δανειστές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν δικαστική 
προστασία ασκώντας τα δικαιώµατα του οφειλέτη τους εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί, 
εκτός αν συνδέονται στενά µε το πρόσωπό του". Εξάλλου ο παθών τρίτος σε 
αυτοκινητικό τροχαίο ατύχηµα, όταν η ευθεία αξίωση του κατά του ασφαλιστή από 
την ασφαλιστική σύµβαση (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 489/1976), που είχε συνάψει ο 
υπόχρεος σε αποζηµίωση, έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή (άρθρο 10 παρ. 2 του 
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ίδιου νόµου), µπορεί να ασκήσει κατ' αυτού πλαγιαστικά την αξίωση του 
ασφαλισµένου από τη σύµβαση ασφάλισης, καθόσον η αξίωση αυτή υπόκειται σε 
µεγαλύτερη παραγραφή (άρθρα 195 ΕµπΝ και 10 νόµου 2496/1997 από 17-11-1997). 
Μάλιστα, ενώ από την ΚΠολ∆ 72, ή από άλλη διάταξη του ΚΠολ∆ δεν αποκλείεται η 
δυνατότητα σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο τόσο της ευθείας αξίωσης του ζηµιωθέντος 
τρίτου κατά του υπόχρεου σε αποζηµίωση, όσο και της πλαγιαστικής αγωγής κατά 
του ασφαλιστή, υπάρχει δυνατότητα πλαγιαστικής άσκησης της αξίωσης κατά της 
ασφαλιστικής εταιρίας µε ξεχωριστό δικόγραφο. Και τούτο διότι πρόκειται για 
διαφορετική αξίωση που έχει ως βάση τη σύµβαση ασφαλίσεως, πηγή της όµως είναι 
η αδικοπραξία του ασφαλισµένου. Επειδή όµως µε την πλαγιαστική αγωγή ο παθών 
σε ατύχηµα ασκεί τα δικαιώµατα του οφειλέτη του (δανειστή σε σχέση µε τον 
ασφαλιστή) εναντίον του υπόχρεου σε αποζηµίωση, για να γεννηθεί η αξίωση του 
ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή προς παροχή από τη σύµβαση ασφαλίσεως θα 
πρέπει να έχει επιδώσει στον ασφαλισµένο τη σχετική περί αποζηµιώσεως αγωγή, 
διότι από τότε επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση και γεννάται η αξίωση του 
ασφαλισµένου, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για πλαγιαστική άσκηση της (βλ. ΑΠ 
134/2009, 277/1999 και 728/1985). Ο ενάγων (παθών τρίτος) δανειστής, ζητώντας 
πλαγιαστικά έννοµη προστασία νοµιµοποιείται ως µη δικαιούχος διάδικος. Αίτηµα 
της πλαγιαστικής αγωγής είναι η καταδίκη του εναγοµένου (ασφαλιστή) να 
καταβάλει στο δικαιούχο ασφαλισµένο (οφειλέτη του ενάγοντος και δανειστή του 
εναγοµένου). Η δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή από το δικαίωµα του 
οφειλέτη, όπως και η αδράνεια του οφειλέτη προς ενάσκηση του δικαιώµατος του 
αποτελούν στοιχεία για τη δικαιολόγηση εννόµου συµφέροντος στην άσκηση της 
σχετικής πλαγιαστικής αγωγής, που βέβαια πρέπει πάντοτε να έχει την απαιτούµενη 
πληρότητα του περιεχοµένου της για να µην απορρίπτεται ως αόριστη (ΑΠ 239/2008, 
433/2008, 398/2007). 
- Κατά µεν τη διάταξη του στοιχ.α της παρ.1 του άρθρου 221 του ΚΠολ∆, µε την 
άσκηση της αγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 215, η κατάθεσή της έχει ως συνέπεια: 
α)εκκρεµοδικία ... κατά δε την παρ.1 του άρθρου 222 του ιδίου Κώδικα "όταν επέλθει 
η εκκρεµοδικία και όσο αυτή διαρκεί δεν µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο 
νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον 
εµφανίζονται µε την ίδια ιδιότητα". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι είναι 
απαράδεκτη η διεξαγωγή νέας δίκης, όταν αυτή έχει ως αντικείµενο διαφορά που 
ταυτίζεται µε προγενέστερη, που δηµιουργήθηκε από αγωγή που ασκήθηκε 
προγενέστερα και έχει εκτός των άλλων την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Σε 
περίπτωση που η διαφορά για την οποία γίνεται η νέα δίκη, δεν θεµελιώνεται στους 
ίδιους κανόνες δικαίου, έχει δηλαδή άλλη νοµική αιτία, δεν έχει εφαρµογή η πιο πάνω 
διάταξη του άρθρου 222 παρ.1 ΚΠολ∆ και δεν υπάρχει, κατά συνέπεια απαράδεκτο 
της εκδικάσεως της (ΑΠ 221/1988).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ.14 περ. τελ. ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν κήρυξε απαράδεκτο. Τέτοιο απαράδεκτο 
δηµιουργεί και η άσκηση νέας αγωγής για διαφορά που ταυτίζεται µε εκείνη 
προγενέστερης αγωγής η οποία έχει την ίδια ιστορική και νοµική αιτία για όσο χρόνο 
διαρκεί η εκκρεµοδικία της.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.16 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. Το δεδικασµένο λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 332 ΚΠολ∆, αλλά για να δηµιουργηθεί λόγος 
αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆ πρέπει να είχε προταθεί στο δικαστήριο 
της ουσίας ισχυρισµός για το δεδικασµένο µε λόγο έφεσης ή µε το δικόγραφο των 
προσθέτων λόγων έφεσης, δηλαδή να έχει προβληθεί ότι η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας για την ύπαρξη ή όχι δεδικασµένου έγινε κατά παράβαση νόµου. Ο σχετικός 
ισχυρισµός για το δεδικασµένο δεν µπορεί να προβληθεί για πρώτη φορά ενώπιον του 
Αρείου Πάγου και τούτο, διότι το δεδικασµένο δεν ανήκει στους κανόνες δηµόσιας 
τάξης, αφού οι διατάξεις που το καθιέρωσαν, έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση 
ιδιωτικού συµφέροντος και όχι άλλου ανώτερου κοινωνικού σκοπού. Το Εφετείο, 
εφόσον δεν εξαφανίζεται η εκκαλούµενη απόφαση, δεν µπορεί να εξετάσει ένσταση 
δεδικασµένου που προβάλλεται µε τις προτάσεις και όχι µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο 
λόγο έφεσης. Περαιτέρω, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 
324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη απόφαση αποτελεί, µεταξύ των ίδιων προσώπων, µε την 
ίδια ιδιότητα, για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, 
δεδικασµένο, το οποίο δεν επιτρέπεται να αµφισβητηθεί και να καταστεί αντικείµενο 
νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την οποία αυτό 
έχει παραχθεί, Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι το 
δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει το δικαίωµα που κρίθηκε εξ αφορµής 
άλλης δίκης, είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, οφείλει να θέσει ως βάση 
της απόφασης του το δεδικασµένο που προκύπτει από την απόφαση αυτή, 
λαµβάνοντας το ως αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε την έννοια ότι απαγορεύεται η 
συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωµα, για την ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει 
δεδικασµένο (ΑΠ 1520/2010). Το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο ουσιαστικό 
ζήτηµα που κρίθηκε, αν η απόφαση έκρινε οριστικά για έννοµη σχέση που 
προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού, 
έννοµη δε σχέση, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, είναι το σύνολο των 
έννοµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσιδίκως και όχι τα πραγµατικά γεγονότα που 
γέννησαν ή απέσβεσαν τις έννοµες αυτές συνέπειες. ∆εδικασµένο παράγεται και από 
τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται επί αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση τέµνει τη διαφορά όπως και στην περίπτωση της 
καταψηφιστικής αγωγής, η έκταση δε αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του 
αιτήµατος που απευθύνθηκε προς το δικαστήριο (ΟλΑΠ 959/1985, ΑΠ 47/2006). 
- Από τα άρθρα 321, 322 παρ.1, 525 παρ. 1 και 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι 
αν το δικαστήριο παρέλειψε να δικάσει σε κύριο ή παρεµπίπτον αίτηµα της αγωγής 
και δεν διέλαβε κάτι γι' αυτό στο σκεπτικό και στο διατακτικό της απόφασής του, το 
αίτηµα αυτό θεωρείται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά µετά δε την τελεσιδικία της 
απόφασης δηµιουργείται δεδικασµένο που εµποδίζει να καταστεί το αίτηµα αυτό 
αντικείµενο αµφισβήτησης και νέας δίκης µεταξύ των διαδίκων (ΑΠ 850/2009 και 
13/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 72, 221, 222, 321, 322, 324, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 16, 
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ΕµπΝ: 195, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2674 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµατα. Παραποίηση σήµατος. Ασφαλιστικά µέτρα. Αθέµιτος ανταγωνισµός. 
Επίδειξη εγγράφων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο έχει το δικαίωµα να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο 
κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του µέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώµατος ή τη ρύθµιση της 
καταστάσεως, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της τελευταίας 
διατάξεως του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά 
µέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώµατος του οποίου 
ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση µε εξαίρεση µόνο τη διάταξη των άρθρων 728 - 
729 του ιδίου κώδικα. Σκοπός δηλαδή του ασφαλιστικού µέτρου είναι να τεθεί σε 
προσωρινή λειτουργία η επίδικη σχέση και όχι να µαταιωθεί ο πρακτικός σκοπός της 
κύριας δίκης, στην οποία και µόνο θα κριθεί οριστικά η έννοµη σχέση. Περαιτέρω, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1, 6, 8 παρ. 1, 14, 15, 18, 26 και 27 του Ν. 
2239/1994«περί σηµάτων», θεωρείται σήµα κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής 
παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από 
εκείνα άλλων επιχειρήσεων, µπορούν, δε, να αποτελέσουν σήµατα, εκτός των άλλων, 
οι λέξεις, οι απεικονίσεις ή ο συνδυασµός αυτών. Η καταχώρηση του σήµατος γίνεται 
σε ειδικό βιβλίο µετά την παραδοχή µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
της σχετικής δηλώσεως που κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος στο αρµόδιο τµήµα του 
Υπουργείου Εµπορίου. Από της καταχωρήσεως, ο καταθέτης αποκτά το δικαίωµα για 
αποκλειστική χρήση του σήµατος στα εµπορεύµατα ή προϊόντα ή στις υπηρεσίες (των 
οποίων επίσης πλέον προστατεύονται τα σήµατα υπηρεσιών), τα οποία προορίζεται 
να διακρίνει, µε το να επιθέτει τούτο σε αυτά, στα τιµολόγια, στους τιµοκαταλόγους, 
στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφηµίσεις, σε κάθε άλλο έντυπο υλικό και να το 
χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα, καθώς επίσης και δίνει τη 
συγκατάθεση του για τη χρήση του από άλλον, να απαγορεύει, δε, τη χρήση αυτού ή 
σηµείων που αποτελούν αποµίµηση ή παραποίηση του σε κάθε τρίτον. Όποιος 
χρησιµοποιεί ή παραποιεί ή αποµιµείται σήµα που ανήκει σε άλλον, µπορεί να 
εναχθεί και να ζητηθεί από αυτόν να παραλείπει την προσβολή ή να καταβάλει 
αποζηµίωση ή και τα δύο. Παραποίηση δε του σήµατος αποτελεί η πιστή ή κατά τα 
κύρια µέρη αντιγραφή του, ενώ αποµίµηση αποτελεί η ιδιαίτερη προσέγγιση προς το 
ξένο σήµα, η οποία εξαρτώµενη από την όλη οπτική και ηχητική εντύπωση της 
σήµατος, άσχετα από τις επιµέρους οµοιότητες και διαφορές, µπορεί να προκαλέσει 



 

[30] 
 

στον κοινό καταναλωτή και όχι στον καταναλωτή εκείνο που είναι πεπειραµένος και 
καταβάλει εξειδικευµένη επιµέλεια, σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος 
από ορισµένη επιχείρηση. Κίνδυνος συγχύσεως 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. 
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 η 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 (ΑΠ 1604/2003 ΧρΙ∆. 2004.371, ΕφΑθ 4008/2006 ∆ΕΕ 2007.183, 
ΕφΑθ 866/2004 Ελ∆νη 2005.596). 
- Όπως συνάγεται από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14 
και 11 του ιδίου Ν. 2239/1994, η προστασία του σήµατος προϋυποθέτει την 
παραδοχή αυτού µε αµετάκλητη απόφαση των αναφεροµένων στο Νόµο αυτό 
οργάνων, µε καταχώριση του σήµατος στο ειδικό βιβλίο σηµάτων και συνεπώς, µέχρι 
την καταχώριση αυτή του σήµατος δε µπορεί να παρασχεθεί η από το νόµο αυτό 
προβλεπόµενη έννοµη προστασία, ωστόσο, όµως, αυτό, ως διακριτικό πλέον 
γνώρισµα, προστατεύεται ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 
146/1914, σύµφωνα µε τις οποίες ο χρησιµοποιών αυτά τα γνωρίσµατα έχει απόλυτο 
δικαίωµα µε βάση την αρχή της προτεραιότητας (ΕφΑθ 6311/2005 ∆ΕΕ 2006.385). 
Εξάλλου, προκειµένου, ειδικότερα για 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 (ΑΠ 1127/1994 Ελ∆νη 
38.1137, ΑΠ 1009/1991 ΕΕµπ∆ ΜΓ, 148, ΑΠ 310/1990 Ελ∆νη 32.72, ΕφΑθ 
1687/2004 ΕΕµπ∆ 2005.623). Η ανωτέρω αξίωση παραλείψεως περιλαµβάνει τόσο 
την αξίωση για παράλειψη (εν στενή έννοια) στο µέλλον προσβολών όσο και αξίωση 
για άρση της ήδη γενόµενης προσβολής, η οποία µπορεί να συνίσταται, εκτός άλλων, 
στην καταστροφή του διαφηµιστικού υλικού, καθώς και εκείνου της συσκευασίας. Η 
ως άνω προστασία του σήµατος τελεί υπό τον περιορισµό του ότι µε την κατάθεση 
του δεν εµποδίζεται άλλος να χρησιµοποιεί το όνοµα, την επωνυµία του, εφόσον η 
χρησιµοποίηση αυτών δεν γίνεται εν είδει σήµατος (ΑΠ 1131/1995 Ελ∆νη 37.1605, 
ΕφΑθ 4543/1997 ΕΕµπ∆ 1998.149). 
- Κατά την ήδη αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 1 Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου 
ανταγωνισµού», απαγορεύεται κατά τις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές 
συναλλαγές κάθε προς το σκοπό ανταγωνισµού γινόµενη πράξη, αντικείµενη στα 
χρηστά ήθη. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, µε την οποία περιορίζεται νόµιµα η 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη οικονοµική ελευθερία, ειδική έκφανση της οποίας 
συνιστά η ελευθερία του ανταγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο για τη θεµελίωση της 
αξιώσεως του θιγόµενου, είναι το να εκτελείται η πράξη µε σκοπό ανταγωνισµού 
προς το εµπόριο ή τη βιοµηχανία που ασκεί άλλος και να αντίκειται στα χρηστά ήθη, 
ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του εκάστοτε κατά γενική αντίληψη 
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χρηστώς και εµφρόνως σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Επιπλέον, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 13 του ιδίου νόµου (146/1914), όποιος κατά τις συναλλαγές 
κάνει χρήση του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής 
επιχειρήσεως, µε τρόπο ο οποίος µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε το ιδιαίτερο 
διακριτικό γνώρισµα, το οποίο άλλος νόµιµα µεταχειρίζεται, µπορεί να υποχρεωθεί 
σε παράλειψη της χρήσεως και σε αποζηµίωση. Ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα 
θεωρείται και το ιδιαίτερο σχήµα, υπό το οποίο ο έµπορος εµφανίζει στην αγορά το 
προϊόν ή τη συσκευασία στην οποία αυτό περιέχεται ή το περικάλυµµα αυτού, ακόµη 
και ο ιδιαίτερος χρωµατισµός των ανωτέρω και εν γένει κάθε επί του εµπορεύµατος, 
της συσκευασίας ή του περικαλύµµατος γενοµένη προσθήκη, από την οποία δύναται 
να διακριθεί ορισµένο εµπόρευµα ως προερχόµενο από ορισµένη επιχείρηση (ΑΠ 
241/1991 Ελ∆νη 34.560). Ο ιδιαίτερος διασχηµατισµός και η διακόσµηση των 
προϊόντων για να τύχουν προστασίας δε σηµαίνει ότι απαιτείται αυτά να έχουν τις 
ιδιότητες του νέου και του πρωτότυπου αλλά αρκεί ο ελάχιστος εκείνος βαθµός 
ιδιοτυπίας, ο οποίος επιτρέπει κάθε φορά να διακρίνεται από το διασχηµατισµό ότι 
ορισµένο προϊόν προέρχεται από ορισµένη επιχείρηση. Τα διακριτικά γνωρίσµατα, 
που αποτελούν µέσα εξειδικεύσεως της επιχειρήσεως, προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Ν. 146/1914, µε σκοπό την παρεµπόδιση της εκµεταλλεύσεως της ξένης 
καλής φήµης και συγχρόνως την προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον 
κίνδυνο συγχύσεως. Κίνδυνος συγχύσεως υπάρχει όταν, λόγω οµοιότητας δύο 
διακριτικών γνωρισµάτων, είναι πιθανό να δηµιουργηθεί παραπλάνηση στους 
συναλλακτικούς κύκλους και συγκεκριµένα, σε ένα όχι εντελώς ασήµαντο µέρος των 
πελατών, όσο αφορά είχε στην προέλευση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από 
ορισµένη επιχείρηση, είτε την ταυτότητα της επιχειρήσεως είχε την ύπαρξη σχέσεως 
συνεργασίας µεταξύ των δύο επιχειρήσεων, ενώ τέτοια σύγχυση πρέπει να 
αποφεύγεται, γιατί ο σκοπός του νοµοθέτη είναι να αποτρέπονται πλανηµένες 
εντυπώσεις ως προς τη δραστηριότητα µίας επιχειρήσεως και εκµετάλλευση της 
καλής της φήµης από άλλη. Η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί κοινή 
προϋπόθεση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισµάτων (ΑΠ 310/1990 
Ελ∆νη 32.72, ΑΠ 711/1988 ΕΕργ∆ ΜΑ' 313, ΕφΑθ 6720/2000 Ελ∆νη 42.1678). Σε 
αντίθεση µε τη γενική απαγορευτική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 146/1914, που 
απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, στην περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 1 του νόµου 
αυτού, αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, 
έστω και αν αυτή δεν γίνεται µε ανταγωνιστικό σκοπό. Χρήση που µπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση είναι και 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, το δε 
κίνδυνο συγχύσεως, µπορεί να δηµιουργήσει η οµοιότητα λέξεων ή και αριθµών που 
αποτελούν το γνώρισµα, εικόνων, ήχων, σχηµάτων, χρωµάτων, σχεδίων κ.λ.π. 
Σηµασία έχει η γενική εντύπωση που δηµιουργείται και ο κίνδυνος συγχύσεως δεν 
αποκλείεται όταν η χρησιµοποίηση γίνεται µε µικρές παραλλαγές (ΕφΑθ 2809/1988 
Ελ∆νη 30.158). Η ύπαρξη δε κινδύνου συγχύσεως, δεν προϋποθέτει σχέση 
ανταγωνισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων ή οµοιότητα των προϊόντων 
τους, αρκεί να υπάρχει κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονοµικών κλάδων στους 
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οποίους ανήκουν οι αντιµαχόµενες επιχειρήσεις. Εξάλλου, αν το νόµιµα 
καταχωρηµένο σήµα έχει επικρατήσει και ως διακριτικό γνώρισµα της επιχειρήσεως, 
προστατεύεται και βάσει του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 (ΠολΠρΑθ 84589/1987 
ΕΕµπ∆ 1988.136). Με τη διάταξη, άλλωστε, του άρθρου 22 εδ. τελευταίο του νόµου 
αυτού, ορίζεται ότι προκειµένου περί αγωγής επί παραλείψει που εγείρεται µε βάση 
τις διατάξεις του Νόµου τούτου, το δικαστήριο µπορεί, στην απόφαση του, να δώσει 
την άδεια στο νικητή διάδικο να δηµοσιεύσει µέσα σε ορισµένη προθεσµία το 
διατακτικό της αποφάσεως µε δαπάνες του ηττηθέντος. ∆ιάταξη αντίστοιχη µε την 
τελευταία δεν περιλαµβάνεται στον νόµο περί σηµάτων ή άλλο συναφές νοµοθέτηµα. 
Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι για να µπορεί να υποβληθεί αίτηµα παροχής άδειας 
δηµοσιεύσεως του διατακτικού της αποφάσεως µε έξοδα του εναγοµένου, στην 
περίπτωση που εγείρεται αγωγή για παράλειψη της χρήσεως σήµατος από τρίτο, 
πρέπει η αγωγή να περιέχει και βάση που θεµελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 1 του 
Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού», δηλαδή να εκτίθεται στην αγωγή ότι η 
παράνοµη χρήση του σήµατος από τον εναγόµενο τρίτο έγινε µε σκοπό 
ανταγωνισµού του ενάγοντος δικαιούχου του σήµατος και κατά τρόπο που αντίκειται 
στα χρηστά ήθη (ΕφΘεσ 2312/2009 ΕπισκΕµπ∆ 2010.159, Άφθες 156/2006 ΕπισκΕ∆ 
2006.528, ΕφΑθ 545/1990 Ελ∆νη 32.198). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 60 ΑΚ, ο προσβαλλόµενος παράνοµα στο αποκλειστικό 
δικαίωµα του επάνω στα προϊόντα διάνοιας του καθώς και εκείνος που έγινε 
δικαιούχος ύστερα από εκχώρηση του δικαιώµατος αυτού από το δηµιουργό του 
δικαιούται να απαιτήσει κατά τους όρους του νόµου να αρθεί η προσβολή και να µην 
επαναληφθεί αυτή στο µέλλον (ΑΠ 984/1987, ΑΠ 525/1985 ΕΕµπ∆ 1987.316). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 902, 903 ΑΚ, 450 παρ. 2, 451 παρ. 1 
και 452 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι όποιος έχει έννοµο συµφέρον έχει δικαίωµα να 
λάβει γνώση εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου ή και τρίτου προσώπου, το 
οποίο δεν µετέχει στη δίκη και να απαιτήσει την επίδειξη αυτού αν το έγγραφο 
συντάχθηκε προς το συµφέρον του αιτούντος ή πιστοποιεί έννοµη σχέση που αφορά 
και αυτόν που µπορεί να χρησιµεύσει για αποδείξεις, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος που δικαιολογεί τη µη επίδειξη του. Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και 
µετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας µε τους Ν. 
2915/2001 και 3043/2002, χωρίς να προσκρούουν στο άρθρο 270 ΚΠολ∆, που 
απαγορεύει την έκδοση αποφάσεως για διεξαγωγή αποδείξεων (Πελ. Γέσιου - 
Φαλτσή, Χαρ. Απαλαγάκη - Π. Αρβανιτάκη, Η νέα διαδικασία του ΚΠολ∆ στον 
πρώτο και δεύτερο βαθµό, 2004, παρ. 8, αρ. 5, σελ. 101 - 102). Η αίτηση όµως του 
διαδίκου για την επίδειξη εγγράφων από τον αντίδικο του για να είναι ορισµένη 
πρέπει: α) να αναφέρει ότι το έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του αντιδίκου (ΑΠ 
209/1994 ΕΕΝ 1995.195, ΑΠ 304/1980 ∆ 11.908, ΕφΘεσ 1939/1998 Ελ∆νη 
1999.382) κατά το χρόνο της δίκης (ΑΠ 1023/1992 ∆ΕΝ 1993.82, ΑΠ 1494/1987 
ΕΕργ∆ 1988.1123), β) να προσδιορίζει το έγγραφο και να περιγράφει µε ακρίβεια το 
περιεχόµενο του (ΑΠ 1565/1998 ∆ΕΕ 1999.491, ΑΠ 209/1994 ό.π., ΑΠ 1023/1992 
ό.π.) ώστε να µπορεί να κριθεί αν σχετίζεται µε το αντικείµενο της αποδείξεως που 
αφορά την υπό κρίση υπόθεση και γ) να εκθέτει το έννοµο συµφέρον του αιτούντος 
την επίδειξη (Ι. Τέντες στην Ερµηνεία ΚΠολ∆ Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα, Ι (2000), 
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άρθρο 451, αρ. 4, όπου και περαιτέρω παραποµπές). Παγίως γίνεται δεκτό ότι για το 
ορισµένο της αγωγής (ή αιτήσεως) προς επίδειξη εγγράφων ο αιτών την επίδειξη 
πρέπει να προσδιορίζει ειδικώς και να περιγράφει επακριβώς τα έγγραφα των οποίων 
ζητεί την επίδειξη και να αναφέρει το περιεχόµενο τους. Ειδικότερα, όταν η απαίτηση 
αυτή αφορά τα εµπορικά βιβλία του αντιδίκου του αιτούντος, πρέπει να αναφέρει ο 
αιτών ειδικώς, το ή τα βιβλία που αφορά, να προσδιορίζει, µε οποιονδήποτε δυνατό 
τρόπο (µε αναφορά της σελίδας ή της ηµεροµηνίας εγγραφής) το σηµείο τους το 
οποίο του είναι χρήσιµο για την απόδειξη των ισχυρισµών του και να εκθέτει το 
περιεχόµενο του τµήµατος αυτού. Ο προσδιορισµός του επιδεικτέου εγγράφου µε την 
ανωτέρω έννοια, είναι αναγκαίος: α) για να είναι δυνατόν να κριθεί αν το έγγραφο 
αυτό είναι ουσιώδες µε την έννοια ότι µπορεί να χρησιµεύει για την απόδειξη των 
ισχυρισµών του αιτούντος την επίδειξη, β) γιατί µόνο έτσι παρέχεται στον εναγόµενο 
η ευχέρεια να δώσει εξηγήσεις για την κατοχή του εγγράφου και να αµυνθεί, γ) γιατί 
σε περίπτωση αµφισβητήσεως της κατοχής εκ µέρους του εναγοµένου, µπορεί το 
δικαστήριο να διατάξει σχετικές αποδείξεις και δ) γιατί έτσι γίνεται εφικτός ο 
προσδιορισµός του εγγράφου στο διατακτικό της αποφάσεως, όπως απαιτείται, ώστε 
να είναι δυνατή η ενδεχόµενη εκτέλεση της. Όµως ως περιγραφή του εγγράφου ικανή 
για το ορισµένο της αιτήσεως επιδείξεως πρέπει να θεωρηθεί εκείνη µε την οποία 
εξατοµικεύεται το έγγραφο, χωρίς να είναι απαραίτητος και ο ειδικότερος 
προσδιορισµός του περιεχοµένου του, γιατί διαφορετικά η άσκηση της σχετικής 
αξιώσεως πολλές φορές θα δυσχεραίνεται υπερβολικά (ΑΠ 209/1994 Ε.Ε.Ν. 
1995.195, ΑΠ 508/1993 Ελ∆νη 35.1299, ΕφΘεσ 1150/2001 Ελ∆νη 2003.524, ΕφΑθ 
5720/1995 Ελ∆νη 38.892, Γ. Νικολόπουλος στον Α.Κ. Γεωργιάδη -Σταθοπούλου, 
άρθρο 902, αρ. 5, σελ. 558). Πάντως είναι αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα 
αγωγή µε την οποία ζητείται να επιδειχθούν: α) όσα και όποια έγγραφα κατέχει ο 
εναγόµενος σχετικώς µε κάποια έννοµη σχέση (ΑΠ 448/1975 ΝοΒ 23.1231, ΑΠ 
182/1971 ΝοΒ 19.872, Γ. Νικολόπουλος στον Α.Κ. Γεωργιάδη - Σταθοπούλου, ό.π.), 
β) βιβλία µε τις αναγραφόµενες σε αυτά καταχωρήσεις, χωρίς άλλο προσδιορισµό 
(ΕφΠειρ 1157/1996 Ελ∆νη 38.892), γ) συγκεκριµένος φάκελος µε τα περιεχόµενα σε 
αυτόν έγγραφα, χωρίς ακριβή προσδιορισµό των εν λόγω εγγράφων (ΕφΑθ 
11203/1986 Ελ∆νη 29.141), δ) αόριστος και ακαθόριστος αριθµός εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τον εναγόµενο σε ορισµένη χρονική περίοδο (π.χ. στελέχη 
αποδείξεων αποθήκης, κ.λ.π.) (ΕφΑθ 14698/1988 Ελ∆νη 34.1366). Τα µέσα 
εκτελέσεως της αποφάσεως που διέταξε την επίδειξη του εγγράφου προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 452 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία η εκτέλεση της 
αποφάσεως που διατάζει την επίδειξη γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την 
εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην 
παράδοση πράγµατος ή την ενέργεια πράξεως. Εφαρµόζονται δηλαδή οι διατάξεις 
των άρθρων 941 και 946 ΚΠολ∆ (Γ. Νικολόπουλος στον ΑΚ Γεωργιάδη-
Σταθοπούλου, άρθρο 902 αρ. 31-32). Περαιτέρω, το δικαστήριο οφείλει 
αυτεπαγγέλτως να καταδικάσει τον οφειλέτη σε χρηµατική ποινή και προσωπική 
κράτηση, για την περίπτωση που αυτός δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του για 
τέλεση πράξεως σύµφωνα µε όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 946 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
2/1995 Ελ∆νη 36.583, Γ. Νικολόπουλος στην Ερµηνεία ΚΠολ∆ 
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Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα, Ι (2000), άρθρο 946, αρ. 3). Επίσης, κατά την κρατούσα 
στη θεωρία και τη νοµολογία άποψη, η επίδειξη εγγράφων µπορεί να επιδιωχθεί και 
µε ασφαλιστικά µέτρα, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείµενος 
κίνδυνος (ΑΠ 1613/2000 Ελ∆νη 42.681, Παρµ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 
έκδοσις ∆' , σελ. 344 επ., Ε. Κρουσταλάκης, ∆ 21.651 άλλως Κ. Μπέης, ∆ 11.196, ∆ 
12.4). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 60, 902, 903, 
ΚΠολ∆: 450, 451, 452, 692, 728, 729, 731, 732, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 22, 
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 62 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σήµα. Χρήση σήµατος. Κίνδυνος σύγχυσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 1, 3, 4, 18 παρ. 3 και 26 Ν. 2239/1994, 
ερµηνευόµενες σύµφωνα µε την Οδηγία 89/104 Ε.Κ., προκύπτουν τα εξής: α) Σήµα 
θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως, ικανά να διακρίνει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, τέτοιο 
δε σηµείο είναι και η απεικόνιση του σχήµατος ή της συσκευασίας του προϊόντος, 
ιδίως όταν πρόκειται για εντελώς πρωτότυπη και ιδιόµορφη συσκευασία ή σχήµα, β) 
Με την καταχώριση του σήµατος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα 
6 επ. του ίδιου νόµου, παρέχεται στον καταθέτη το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως 
του σήµατος στα προϊόντα ή εµπορεύµατα για την διάκριση των οποίων αυτό 
προορίζεται, όποιος δε χρησιµοποιεί χωρίς τη θέληση του δικαιούχου και κατά τρόπο 
που προσήκει µόνο στον τελευταίο ένδειξη η οποία προσβάλλει το σήµα του 
δικαιούχου, µπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή αποζηµίωση ή και για τα δύο, γ) Η 
απαγόρευση προσβολής προγενέστερου σήµατος διαβαθµίζεται σε δύο επίπεδα. Στο 
πρώτο εµπίπτει η περίπτωση στην οποία το µεταγενέστερο σήµα ταυτίζεται µε το 
προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα που επίσης ταυτίζονται µε 
εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο (ταύτιση σηµάτων και 
προϊόντων). Στο δεύτερο. επίπεδο εµπίπτει η περίπτωση στην οποία είτε το 
µεταγενέστερο σήµα ταυτίζεται µε το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει 
προϊόντα όµοια µε εκείνα που διακρίνει το τελευταίο, είτε το µεταγενέστερο σήµα 
οµοιάζει µε το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα που ταυτίζονται 
µε εκείνα που διακρίνει επίσης το τελευταίο (ταυτότητα σηµάτων και οµοιότητα 
προϊόντων ή ταυτότητα προϊόντων και οµοιότητα σηµάτων). 
Στην πρώτη περίπτωση της ταυτότητας σηµάτων και προσόντων η προστασία του 
προγενέστερου σήµατος είναι απόλυτη, χωρίς την ανάγκη επίκλησης και απόδειξης 
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κινδύνου συγχύσεως, ο οποίος θεωρείται κατ' αµάχητο τεκµήριο ότι συντρέχει, αφού 
το σήµα δεν µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του, που είναι να διακρίνει στην 
αγορά την προέλευση του προϊόντος από ορισµένη επιχείρηση (βλ. ∆ΕΚ υποθ. 
206/2011, αποφ. από 12-11-2002 Arsenal σκέψη 50). Στη δεύτερη περίπτωση η 
προστασία του προγενέστερου σήµατος είναι σχετική και απαιτείται ως πρόσθετο 
στοιχείο κίνδυνος σύγχυσης ή συσχέτισης των σηµάτων, δ) ότι εκείνος που έχει 
καταθέσει νοµίµως για oρισµένο προϊόν ή αντικείµενο εµπορίας σήµα, εγκεκριµένο 
τελεσίδικα από το αρµόδιο πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο, 
δικαιούται, από την κατάθεση 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 ή αντικείµενα εµπορίας του το σήµα κατά παραποίηση ή 
αποµίµηση, να παραλείπει τη χρήση ή να αποκαταστήσει τη σχετική ζηµιά, ή και τα 
δύο. Τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν αρµοδιότητα να ελέγξουν ούτε 
παρεµπιπτόντως τη συνδροµή των προϋποθέσεων περί διαγραφής του σήµατος 
(άρθρο 32 του Ν. 2239/1994) και δεν έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη νόµιµη 
προστασία του σήµατος έστω και αν υποπέσει στην αντίληψη τους ύπαρξη λόγου µη 
εγκρίσεως ή διαγραφής του. Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη της §1 του αρ. 20 του Ν. 
2239/1994 "περί σηµάτων", η οποία αποτελεί µεταφορά στην Ελληνική έννοµη τάξη 
του άρθρου 6 της Οδηγίας 89/104 της Ε.Κ. "το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στον 
δικαιούχο του, δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές το 
όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση τους, ως και ενδείξεις σχετικές µε το είδος, 
την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο 
παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους, 
καθώς και το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο, προκειµένου να δηλωθεί ο 
προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήµατα ή 
ανταλλακτικά. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά 
ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο και πάντως όχι µε µορφή σήµατος. Η 
διάταξη αυτή, η οποία ως εισάγουσα εξαίρεση πρέπει να ερµηνεύεται στενά, 
διακρίνει µεταξύ της επιτρεπτής χρησιµοποίησης περιγραφικών ενδείξεων 
(δηλώσεων) σχετικών µε το είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη 
γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή αλλά 
χαρακτηριστικά τους, που δεν ταυτίζονται µε το σήµα, και της επιτρεπτής 
χρησιµοποίησης αυτού τούτου του σήµατος, όταν τούτο είναι αναγκαίο για να 
δηλωθεί ο προορισµός του προϊόντος η υπηρεσίας, δηλαδή να δηλωθεί σε τι 
αποσκοπεί και σε τι αποβλέπει η χρήση αυτή. Εποµένως, η χρησιµοποίηση αυτούσιου 
του σήµατος που γίνεται για να δηλωθεί το είδος του προϊόντος και όχι ο προορισµός 
του δεν αποτελεί νόµιµη χρήση κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως. Για να 
είναι νόµιµη η χρήση αυτούσιου του σήµατος από τρίτον που δεν είναι κάτοχος του 
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) η χρήση του ξένου 
σήµατος να γίνεται προκειµένου να δηλωθεί ο προορισµός του προϊόντος του τρίτου, 
2) η για τον ανωτέρω σκοπό χρήση πρέπει να είναι αναγκαία, 3) η αναγκαία αυτή 
χρήση να είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και 4) η χρήση από τον 
τρίτο του ξένου σήµατος να µη γίνεται εν είδει σήµατος. Η χρήση του σήµατος είναι 
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αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισµός ενός προϊόντος που διατίθεται ατό εµπόριο, 
όταν στην πράξη αποτελεί το µοναδικό µέσο παροχής άµεσης και πλήρους 
ενηµέρωσης σχετικά µε τον εν λόγω προορισµό, προκειµένου έτσι να διαφυλαχθεί το 
σύστηµα ανόθευτου ανταγωνισµού στην αγορά του εν λόγω προϊόντος (απόφαση 
∆ΕΚ 17-3/2005 στην υπόθεση C-228/2003). Περαιτέρω, η χρήση του σήµατος πρέπει 
να είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή 
στο εµπόριο και πάντως όχι εν είδει σήµατος, Η κρίση περί του αν η χρήση το ο 
σήµατος είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη 
βιοµηχανία ή στο εµπόριο και δεν υποκρύπτει προσπάθεια παρασιτικής 
εκµετάλλευσης ή βλάβης ξένης φήµης του σήµατος ή δηµιουργία έµµεσου κινδύνου 
σύγχυσης ή παρεµποδιστικού ανταγωνισµού, επαφίεται στις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Η χρήση του σήµατος δεν συνάδει µε τα συναλλακτικά 
ήθη ιδίως όταν γίνεται κατά τρόπο δυνάµενο να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι 
υπάρχει εµπορική σχέση µεταξύ του τρίτου και του κατόχου του σήµατος, θίγει την 
αξία του σήµατος, αντλώντας αθέµιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη 
φήµη του, συνεπάγεται τη δυσφήµηση ή την υποτίµηση του εν λόγω σήµατος και 
όταν ο τρίτος παρουσιάζει το προϊόν του ως αποµίµηση ή αντίγραφο του προϊόντος 
που φέρει το σήµα του οποίου δεν είναι κάτοχος (∆ΕΚ 17-3-2005 ό.π.). Τέλος, χρήση 
εν είδει, σήµατος υπάρχει όταν η χρήση γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να 
δηµιουργηθεί κίνδυνος σύγχυσης στο µέσο καταναλωτή, ο οποίος µπορεί να 
συµπεράνει ότι η χρησιµοποιούµενη ένδειξη λειτουργεί ως διακριτικό γνώρισµα των 
προϊόντων που σηµατοδοτούνται µε αυτό από άλλα ή όµοια εµπορεύµατα που έχουν 
όµως άλλη προέλευση ή ότι µεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχει οικονοµικός ή άλλος 
δεσµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
ανελέγκτως γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, 
δεν εφάρµοσε τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη µη υπαγωγή, των πραγµατικών 
περιστατικών στον κανόνα δικαίου. Στον αυτόν αναιρετικό λόγο υπάγεται και η 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, η οποία ελέγχεται µόνον αν αφορούν 
ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνων δικαίου κατά την εξειδίκευση αορίστων νοµικών 
εννοιών ή την υπαγωγή εις αυτές πραγµατικών περιστατικών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 580, 
Οδηγίες: 89/104/ΕΚ 
ΑΝ: 146/1914, άρθ. 1, 13,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 3, 4, 18, 20, 26, 32, 
Νόµοι: 4055/2012, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013.460 * Ελ∆νη 2013.732  
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Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σήµα. Προστασία δικαιούχου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 παρ.1, 2, 14 παρ.1, 15, 18 παρ.1 και 3, 21 παρ.1-5, 26 του 
Ν. 2239/1994 "περί σηµάτων", που συνόψισε σε ενιαίο κείµενο την ελληνική 
νοµοθεσία για τα εµπορικά σήµατα, αποτελούµενη µέχρι τότε από τον ΑΝ 
1998/1939, τον Ν. 3205/1955 και το Π∆ 317/1992, ενσωµατώνοντας στο ελληνικό 
δίκαιο και την 89/104/ΕΟΚ 21.12.1980 πρώτη κοινοτική οδηγία, παρέχεται στο 
δικαιούχο του σήµατος, αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωµα επ' αυτού, βάσει του 
οποίου δικαιούται, µε την καταχώρησή του στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του ίδιου 
νόµου (που θεωρείται ότι επέρχεται από την ηµέρα που υποβλήθηκε η σχετική 
δήλωση του, εφόσον το σήµα γίνει δεκτό µε αµετάκλητη απόφαση της αρµόδιας 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων), να ζητήσει από κάθε τρίτο, χρησιµοποιούντα το 
σήµα είτε κατά παραποίηση είτε κατ' αποµίµηση για συναφή (ταυτόσηµα ή 
παρόµοια) κατ' αρχήν προϊόντα ή υπηρεσίες µε τα διακρινόµενα από το καταχωρηθέν 
σήµα, να παραλείψει τη χρήση του ή να καταβάλει αποζηµίωση ή και αµφότερα. 
Όµως, η πιο πάνω προστασία του δικαιούχου του σήµατος παρέχεται µε τους 
περιορισµούς του άρθρου 20 του ίδιου νόµου, περιορισµούς που αποδίδουν τη 
σύγκρουση ανάµεσα στο γενικό συµφέρον του ελεύθερου ανταγωνισµού και στην 
ύπαρξη απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωµάτων σε άυλα αγαθά και η οποία 
(σύγκρουση) αίρεται µε υποχώρηση του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώµατος 
υπό προϋποθέσεις. Έτσι το δικαίωµα του σηµατούχου περιορίζεται τόσο µε την 
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2239/1994, που ορίζει ότι "το 
δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις 
συναλλαγές το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνσή τους..... Η χρήση αυτή πρέπει 
να γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή 
στο εµπόριο και πάντως όχι εν είδει σήµατος" και αναφέρεται στη σύγκρουση του 
ονοµατικού σήµατος δηλαδή σήµατος που αποτελείται από όνοµα ή επωνυµία µε το 
παρεµφερές όνοµα ή επωνυµία άλλου προσώπου, όσο και µε τη διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ίδιου νόµου, που έχει ως πρότυπο το άρθρο 6 παρ. 
2 της Οδηγίας 89/104 και το άρθρο 107 Καν. 40/94 και η οποία ορίζει ότι "το 
δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις 
συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωµα τοπικής ισχύος, αν το δικαίωµα αυτό 
ασκείται στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται" και αφορά σύγκρουση σήµατος 
µε οποιοδήποτε διακριτικό γνώρισµα του ουσιαστικού συστήµατος που έχει τοπική 
ισχύ, διακριτικό γνώρισµα που έχει τοπικά καθιερωθεί. Με την τελευταία αυτή 
διάταξη (άρθρο 20 παρ. 2), εισάγεται συνύπαρξη µεταξύ ουσιαστικού και τυπικού 
συστήµατος κτήσης δικαιώµατος σε διακριτικό γνώρισµα, περιορίζοντας τις 
αρνητικές εξουσίας του σηµατούχου. Έτσι ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος να 
ανεχθεί τη χρήση του διακριτικού γνωρίσµατος µέσα στα εδαφικά όρια ισχύος του, ο 
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δε σχετικός ισχυρισµός του εναγοµένου από τον σηµατούχο δικαιούχου τέτοιου 
διακριτικού γνωρίσµατος συνιστά ένσταση.  
- Κατά την έννοια του άρθ. 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της 
τα αναγκαία περιστατικά για την κρίση αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις της 
εφαρµοσθείσας διάταξης, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες στο νόµιµο χαρακτηρισµό αυτών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιαστική 
επίδραση στην πορεία της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 
ΑΝ: 1998/1939,  
Π∆: 317/1992,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1726 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή διακριτικών γνωρισµάτων. Σήµα. Σήµα φήµης. Ασφαλιστικά µέτρα. Μη 
ικανοποίηση δικαιώµατος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1 εδ. α' , β’ και γ' 18 παρ. 1 και 26 του Ν. 
2239/1994 συνάγονται τα εξής: α) Σήµα θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεικτικό γραφικής 
παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από 
εκείνα άλλων επιχειρήσεων, β) Με την καταχώριση του σήµατος, η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα επ. του ίδιου νόµου, παρέχεται στον καταθέτη το 
δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως του σήµατος στα προϊόντα ή εµπορεύµατα για την 
διάκριση των οποίων αυτό προορίζεται, όποιος δε χρησιµοποιεί ή παραποιεί ή 
αποµιµείται σήµα που ανήκει σε άλλο µπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή 
αποζηµίωση ή και για τα δύο. γ) Παραποίηση του σήµατος συνιστά η ακριβής ή κατά 
τα κύρια αυτού µέρη αντιγραφή ή αναπαράσταση του, ενώ αποµίµηση αποτελεί η 
ιδιαίτερη προσέγγιση προς το ξένο σήµα, η οποία όµως λόγω οπτικής ή και ηχητικής 
εντυπώσεως, που προκαλεί η όλη παράσταση και ανεξάρτητα από τις επί µέρους 
οµοιότητες και διαφορές των δύο σηµάτων, είναι δυνατόν να προκαλέσει για το 
κοινό, µε λήψη υπόψη, ως µέτρου, του άπειρου µέσου ατόµου και όχι του 
εξειδικευµένου χρηστού, σύγχυση υπό την έννοια θεωρήσεως, εκ πλάνης, του 
προϊόντος στο οποίο χρησιµοποιείται, ως προερχοµένου από την επιχείρηση του 
δικαιούχου του σήµατος ή από επιχείρηση διάφορη µεν, σχετιζόµενη όµως 
οργανικώς, προς την επιχείρηση του δικαιούχου, κατά την παραγωγή ή τη διάθεση 
του προϊόντος. Στην περίπτωση δε σύνθετου σήµατος, αποτελουµένου από λέξεις, 
σχηµατικές απεικονίσεις και χρωµατισµούς, κρίσιµη για τη συναγωγή 
συµπεράσµατος περί υπάρξεως ή µη αποµιµήσεώς του, είναι η συνολική εντύπωση 
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που προκαλεί το καθένα από τα παραβαλλόµενα, στο µέσο, µη έµπειρο, άτοµο του 
καταναλωτικού κοινού. Σε ένα τέτοιο σύνθετο σήµα ιδιαίτερη σηµασία για το 
σχηµατισµό συνολικής εντυπώσεως έχει το λεκτικό µέρος του σήµατος, χωρίς όµως 
να αποκλείεται στη συγκεκριµένη περίπτωση κρίσιµο να είναι το εικαστικό µέρος, 
ιδιαίτερα όταν το καταναλωτικό κοινό συνδέει τη σχηµατική απεικόνιση µε την 
επιχείρηση και η απεικόνιση έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό 
γνώρισµα, ώστε στους καταναλωτές να υφίσταται ο κίνδυνος συνειρµικής 
συσχετίσεως. Όσο δε µεγαλύτερος είναι ο βαθµός καθιερώσεως µιας ενδείξεως στις 
συναλλαγές τόσο µεγαλύτερη διακριτική δύναµη διαθέτει και εποµένως οι 
προϋποθέσεις για τον αποκλεισµό της παραποιήσεως ή αποµιµήσεως πρέπει να είναι 
αυστηρότερες, δ) Ιδιαίτερη κατηγορία σηµάτων αποτελούν τα "σήµατα φήµης", 
σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1γ του ανωτέρω νόµου. Στα σήµατα αυτά 
ο νοµοθέτης παρέχει διευρυµένη νοµική προστασία πέραν της δια τα κοινά διακριτικά 
γνωρίσµατα προβλεποµένης, προς τον σκοπό αφενός της αποτροπής του παρασιτικού 
ανταγωνισµού από τρίτους, πλην του δικαιούχου, συνισταµένου στην εµπορική 
αξιοποίηση της φήµης τού σήµατος προς ίδιο, αθέµιτο όφελος, και αφετέρου του 
κινδύνου υπονοµεύσεως της ιδιαιτέρας των σηµάτων αυτών διακριτικής δυνάµεως. Η 
έννοια του "σήµατος φήµης", µη προσδιοριζόµενη υπό του νοµοθέτου, δύναται να 
καθοριστεί µε βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως α) ο αυξηµένος βαθµός 
καθιερώσεως του σήµατος στις συναλλαγές, υπό την έννοια ότι η ανταγωνιστική 
δύναµη της ενδείξεως να εκδηλώνεται σε µεγάλο βαθµό, να έγινε δηλαδή γνωστή 
πέραν από τον σχετικό κύκλο των καταναλωτών, β) η µοναδικότητα του σήµατος, 
υπό την έννοια ότι αυτό δεν έχει φθαρεί, χρησιµοποιούµενο κατά τρόπο ευρύ από 
τρίτους σε ανόµοια προϊόντα, γ) η ιδιοτυπία στην εν γένει εµφάνιση και την 
εκφραστική του δύναµη, δ) η ύπαρξη ιδιαιτέρας θετικής εκτιµήσεως του 
καταναλωτικού κοινού, αναφορικώς µε τα προϊόντα που διακρίνει, ε) το καλυπτόµενο 
από το σήµα µερίδιο αγοράς, η χρονική διάρκεια της χρησιµοποιήσεως του, στ) το 
µέγεθος των επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει η επιχείρηση για την προβολή 
του, ζ) η γεωγραφική έκταση, εντός της οποίας το σήµα χαίρει φήµης (βλ. και ∆ΕΚ 
Υπόθ. G. 375/97). Εάν πρόκειται περί σήµατος φήµης η χρησιµοποίηση του 
µεταγενεστέρου σήµατος είναι απαγορευµένη, εάν θα προσπόριζε στον χρήστη 
αυτού, χωρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη 
του προγενεστέρου σήµατος. Επί ενός τέτοιου σήµατος δεν είναι απαραίτητο να 
δηµιουργείται κίνδυνος συγχύσεως. Αρκεί ότι η χρήση του θα βλάψει τον διακριτικό 
χαρακτήρα ή την φήµη του σήµατος φήµης ή θα προσπορίσει χωρίς εύλογη αιτία, 
αθέµιτο όφελος στον µεταγενέστερο µη δικαιούχο. Ειδικότερα, ενόψει της ανωτέρω 
διευρυµένης νοµικής προστασίας του σήµατος φήµης, η προστασία του έναντι του 
κινδύνου της υποσκάψεως δεν συναρτάται οπωσδήποτε από την διαπίστωση τέτοιου 
βαθµού οµοιότητος µεταξύ του φηµισµένου σήµατος και του υπό του µη δικαιούχου 
χρησιµοποιηµένου σηµείου, ώστε να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως τους από το 
ενδιαφερόµενο κοινό. Αρκεί η ύπαρξη για την προστασία του σήµατος φήµης 
κάποιου βαθµού οµοιότητος µεταξύ των δύο σηµάτων, ώστε να είναι δυνατή υπό του 
καταναλωτικού κοινού συνειρµική διασύνδεση του υπό του µη σηµατούχου 
χρησιµοποιουµένου σηµείου και του σήµατος φήµης. Αθέµιτο δε όφελος 
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προσπορίζεται ο τρίτος, όταν, χρησιµοποιώντας το ξένο σήµα φήµης, µεταφέρει στα 
προϊόντα που παράγει ή εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που προσφέρει την καλή 
εντύπωση που έχουν για το σήµα οι συναλλαγές, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι ο 
δικαιούχος του σήµατος φήµης βρίσκεται σε οικονοµικό και εν γένει οργανωτικό 
δεσµό µε τον τρίτο ή ότι επεξέτεινε τη δραστηριότητα του και στα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες του τρίτου και εφόσον αυτός ο (τρίτος) καρπώνεται χωρίς αντάλλαγµα την 
προσπάθεια του σηµατούχου να καθιερώσει το σήµα του στην αγορά. Βλάβη του 
διακριτικού χαρακτήρα του σήµατος φήµης επέρχεται, κυρίως, όταν αυτό χάνει την 
ελκτική του δύναµη. Το τελευταίο επέρχεται ακόµη και όταν το διακριτικό γνώρισµα 
του τρίτου χρησιµοποιείται σε ανόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Παρά δε την 
γραµµατική διατύπωση της διατάξεως του εδαφίου γ του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 
2239/1994, στην οποία γίνεται µνεία περί µη παροµοίων προϊόντων ή υπηρεσιών η 
διάταξη αυτή, τελολογικώς ερµηνευοµένη πρέπει να ερµηνευθεί διασταλτικώς, 
καταλαµβάνουσα και τις περιπτώσεις που το προγενέστερο σήµα φήµης 
χρησιµοποιείται από τον µη δικαιούχο προς διάκριση παροµοίων προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Τούτο δε γιατί η ανωτέρω µνεία έχει ως σκοπό µόνο να υπογραµµίσει ότι 
οι κανόνες αυτοί έχουν εφαρµογή και όταν δεν είναι παρόµοια τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες (βλ. Απόφαση ∆ΕΚ στην υπόθεση G-408/01 ως προς την ερµηνεία του 
άρθρου 5§2 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών περί σηµάτων που είναι ταυτόσηµο µε το άρθρο 4§1γ του Ν. 2239/94). 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού, 
απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς 
τον σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξις αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο 
παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψη και προς ανόρθωσιν της 
προσγενοµένης ζηµίας" και, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του ιδίου νόµου, "όστις 
κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατος τινός, εµπορικής επωνυµίας ή 
ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή 
εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον να προκαλέσει σύγχυσιν µε το όνοµα, την 
εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικό γνώρισµα, άτινα έτερος νοµίµως 
µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθή υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της 
χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος 
διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµηση των εµπορευµάτων, της συσκευής ή του 
περικαλύµµατος αυτών, εφόσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των 
συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων εµπορευµάτων άλλου τινός". 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 κοινωνικού ανθρώπου που 
κατά την γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση και 2) ότι για την 
ύπαρξη αθεµίτου ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσµατος 
απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την οποία αθέµιτος 
ανταγωνισµός δεν υπάρχει. (Βλ. ΑΠ 1030/2008). 
Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 6, 9 παρ. 1 περ. γ' , 2 και 3, 14 παρ. 1, 97 παρ. 
1, 98 του Κανονισµού (ΕΚ) 40/94 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1993 «για το 
κοινοτικό σήµα» (εφεξής «Κανονισµός», ο οποίος έχει ήδη καταργηθεί από τον 
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κωδικοποιητικό Κανονισµό (ΕΚ) 207/2009 του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2009, αλλά εφαρµόζεται στον κρίσιµο για την υπόθεση χρόνο, βλ. σχετ. απόφαση 
∆ικαστηρίου -πρώην ∆.Ε.Κ.- της 23ης Μαρτίου 2010, C-236/08 έως C-238/08, 
Google, ∆ΙΜΕΕ 2010.135, σκέψη 11) και 1, 2, 4 παρ. 1 περ. γ' , 18 παρ. 1 και 3 και 
26 παρ. 1 του Ν. 2239/1994, µε τον οποίο µεταφέρθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η 
πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων (η οποία έχει επίσης 
καταργηθεί από την κωδικοποιητική οδηγία 2008/95/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008), συνάγονται τα εξής: 
α) Στα σήµατα που χαίρουν φήµης στην Κοινότητα ή στην Ελλάδα παρέχεται 
ευρύτερη προστασία από την προβλεπόµενη στις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 
1 του άρθρου 9 του Κανονισµού ή αντίστοιχα σε εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1 περ. α' 
και β' Ν. 2239/1994, στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 18 παρ. 3 του ίδιου νόµου. 
Γενικές προϋποθέσεις παροχής της προστασίας ενός φηµισµένου σήµατος συνιστούν: 
i) η χρήση του µεταγενέστερου πανοµοιότυπου ή παρόµοιου µε το καταχωρισθέν 
σήµα σηµείου χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου, ii) η χρήση του σηµείου στις 
συναλλαγές, ήτοι στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας µε σκοπό την άντληση 
οικονοµικού οφέλους, και iii) η χρήση του σηµείου «για προϊόντα ή υπηρεσίες», 
δηλαδή η επίθεση του στα προϊόντα που εµπορεύεται ο τρίτος µη δικαιούχος ή η 
χρήση του κατά τρόπο ώστε να θεµελιώνεται σύνδεσµος µεταξύ του εν λόγω σηµείου 
και των προϊόντων που εµπορεύεται ή των υπηρεσιών που παρέχει ο τρίτος. Ως ειδική 
προϋπόθεση της προστασίας τίθεται η άνευ εύλογης αιτίας χρησιµοποίηση του 
µεταγενέστερου σηµείου, η οποία επιφέρει ή θα µπορούσε να επιφέρει έστω µία από 
τις κατωτέρω τρεις διαζευκτικά αναφερόµενες προσβολές του προγενέστερου 
σήµατος: i) βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα του, ii) βλάβη στην φήµη του και iii) 
άντληση αθέµιτου οφέλους, είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα, είτε από την φήµη 
του (βλ. αποφάσεις ∆.Ε.Κ. της 18ης Ιουνίου 2009, C-487/07, L'Oreal, ΧρΙ∆ 
2010.355, σκέψεις 34, 42, της 27ης Νοεµβρίου 2008, C-252/07, Intel, ΧρΙ∆ 
2010.365, σκέψεις 26-28, της 10ης Απριλίου 2008, C-102/07, Adidas II, ΧρΙ∆ 
2008.942, σκέψη 40, της 23ης Οκτωβρίου 2003, C-408/01, Adidas I, ΧρΙ∆ 2004.273, 
σκέψη 27, ΑΠ 1030/2008 ΧρΙ∆ 2009.264). β) Οι συµπεριφορές που απαριθµούνται 
ενδεικτικώς στο άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισµού και 18 παρ. 1 Ν. 2239/1994, µεταξύ 
των οποίων η προσφορά παροχής υπηρεσιών υπό το σηµείο και η χρησιµοποίηση του 
σηµείου σε επαγγελµατικό έντυπο υλικό και στην διαφήµιση, αποτελούν χρήσεις «για 
προϊόντα ή υπηρεσίες» (βλ. Google σκέψη 61). γ) Οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 
περ. γ' του Κανονισµού, 4 παρ. 1 περ. γ' και 26 παρ. 1 εδαφ. β' Ν. 2239/1994, στις 
οποίες γίνεται µνεία περί ανόµοιων - µη συναφών - προϊόντων ή υπηρεσιών, πρέπει, 
τεχνολογικώς ερµηνευόµενες και παρά την γραµµατική διατύπωσή τους, να 
ερµηνευθούν διασταλτικά, ώστε να καταλαµβάνουν και τις περιπτώσεις που το 
προγενέστερο σήµα φήµης χρησιµοποιείται από τον µη δικαιούχο προς διάκριση 
πανοµοιότυπων ή παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Τούτο δε γιατί η ανωτέρω 
µνεία έχει ως σκοπό µόνο να υπογραµµίσει ότι οι κανόνες αυτοί έχουν εφαρµογή και 
όταν δεν είναι παρόµοια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες (βλ. απόφαση ∆.Ε.Κ. της 6ης 
Οκτωβρίου 2009, C-301/07, PAGO σκέψεις 17-19, L' Oreal σκέψη 35, Adidas II 



 

[42] 
 

σκέψη 37, Adidas I σκέψεις 19-22, απόφαση ∆.Ε.Κ. της 9ης Ιανουαρίου 2003, C-
292/00, Davidoff, ΧρΙ∆ 2003.831, σκέψεις 24 επ., ΑΠ 1030/2008 όπ.π.). δ) Για να 
χαρακτηρισθεί ένα σήµα ως φηµισµένο απαιτείται επαρκής βαθµός γνώσεως του από 
το κοινό, το οποίο αυτό αφορά, δηλαδή, ανάλογα µε το διατιθέµενο στο εµπόριο 
προϊόν ή υπηρεσία, είτε το ευρύ κοινό είτε ένα πλέον εξειδικευµένο κοινό, π.χ. 
συγκεκριµένος επαγγελµατικός κύκλος, χωρίς παράλληλα να απαιτείται όπως είναι 
γνωστό σε συγκεκριµένο ποσοστό του κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιορισµένου κοινού. 
Ο απαιτούµενος βαθµός γνώσεως υφίσταται όταν το προγενέστερο σήµα είναι 
γνωστό σε σηµαντικό µέρος του οικείου κοινού (βλ PAGO σκέψεις 22-24, απόφαση 
∆.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 1999, C-375/97, General Motors, ΕΕµπ∆ 2000.180, 
σκέψεις 23-25, 26). Κατά την εξέταση της προϋποθέσεως αυτής, το δικάζον 
δικαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα ασκούντα εν προκειµένω επιρροή 
στοιχεία, δηλαδή, µεταξύ άλλων, το καλυπτόµενο από το σήµα µερίδιο αγοράς, την 
ένταση, την γεωγραφική έκταση και την διάρκεια της χρησιµοποιήσεως του, καθώς 
και το µέγεθος των επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει ο σηµατούχος για την 
προβολή του (βλ-PAGO σκέψη 25, General Motors, σκέψη 27). Από άποψη εδαφικής 
εκτάσεως, δεν απαιτείται η φήµη να υφίσταται «σε ολόκληρο» το έδαφος της 
Ελλάδας ή της Κοινότητας. Αρκεί να υφίσταται σε σηµαντικό τµήµα τους (βλ. PAGO 
σκέψη 27, General Motors σκέψη 28). Η φήµη ενός κοινοτικού σήµατος που 
εκτείνεται σε ολόκληρο το έδαφος ενός κρότους µέλους, όπως της Ελλάδος, είναι 
δυνατόν υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί ότι πληροί την εδαφική απαίτηση του άρθρου 
9 παρ. 1 περ. γ' του Κανονισµού (βλ. PAGO σκέψεις 28-30 µε αναφορά στην 
Αυστρία), ε) Οι παραπάνω προσβολές του φηµισµένου σήµατος αποτελούν, την 
συνέπεια ενός ορισµένου βαθµού οµοιότητας µεταξύ εκείνου και του λοιπού του µη 
δικαιούχου χρησιµοποιηµένου σηµείου, λόγω της οποίας το ενδιαφερόµενο κοινό 
συσχετίζει το σηµείο µε το σήµα, δηλαδή τα συνδέει µεταξύ τους, µολονότι δεν τα 
συγχέει. Συνεπώς, δεν απαιτείται η ύπαρξη τέτοιου βαθµού οµοιότητας µεταξύ του 
σήµατος που χαίρει φήµης και του χρησιµοποιούµενου από τον τρίτο σηµείου, ώστε 
να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως του ενδιαφεροµένου κοινού. Αρκεί για την 
διάγνωση της ύπαρξης του απαιτούµενου συνδέσµου το γεγονός ότι, όταν ο µέσος 
καταναλωτής, που έχει την συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και 
ενηµερωµένος, αντικρίζει το µεταγενέστερο σήµα, ανακαλεί συνειρµικό στη µνήµη 
του το προγενέστερο (βλ. L 'Oreal, σκέψη 36, απόφαση ∆.Ε.Κ. της 12ης Μαρτίου 
2009, C-320/07 P. Nasdaq, σκέψη 43, Intel σκέψη 60, Adidas II σκέψη 41, Adidas I 
σκέψεις 29 και 31, ΑΠ 1030/2008 όπ.π.). στ) Η ύπαρξη τέτοιου συνειρµικού 
συνδέσµου πρέπει να εκτιµάται συνολικά, λαµβανοµένων υπόψη όλων των 
παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριµένη περίπτωση (βλ. Nasdaq σκέψη 
45, Intel σκέψη 41, Adidas II σκέψη 42, Adidas I σκέψη 30). Μεταξύ των 
παραγόντων αυτών περιλαµβάνονται: ο βαθµός της οµοιότητας των συγκρουόµενων 
σηµάτων - η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί 
καθένα από τα συγκρουόµενα σήµατα, περιλαµβανοµένων τόσο του βαθµού 
εγγύτητας ή ετερότητας των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών όσο και του 
ενδιαφερόµενου κοινού - το εύρος της φήµης του προγενέστερου σήµατος - η ένταση 
του διακριτικού χαρακτήρα, είτε εγγενούς είτε αποκτηθέντος µε τη χρήση, του 
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προγενέστερου σήµατος - ο κίνδυνος συγχύσεως του ενδιαφερόµενου κοινού (βλ. 
Nasdaq σκέψη 45, Intel σκέψεις 42 επ.). Ως προς τον πρώτο ως άνω παράγοντα 
πρέπει να διευκρινισθεί ότι όσο περισσότερο οµοιάζουν τα δύο σήµατα τόσο πιο 
πιθανό είναι το οικείο κοινό να ανακαλέσει συνειρµικά στην µνήµη του το 
προγενέστερο σήµα που χαίρει φήµης. Αυτό ισχύει κατά µείζονα λόγο σε περίπτωση 
που τα σήµατα είναι πανοµοιότυπα (βλ. Intel σκέψη 44). 
Εξάλλου, υπάρχει οπωσδήποτε σύνδεσµος µεταξύ των συγκρουόµενων σηµάτων 
οσάκις συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως (καίτοι αυτός ως προελέχθη δεν συνιστά 
προϋπόθεση της προστασίας του φηµισµένου σήµατος), ήτοι όταν το οικείο κοινό 
πιστεύει ή ενδέχεται να πιστέψει ότι τα προϊόντα ή οι ουσίες που καλύπτονται από το 
προγενέστερο σήµα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το 
µεταγενέστερο σήµα προέρχονται είτε από την ίδια επιχείρηση είτε από επιχειρήσεις 
που έχουν οικονοµική σχέση (βλ. Intel σκέψη 57). Με άλλη διατύπωση, ο 
συνειρµικός σύνδεσµος είναι έννοια υπάλληλη του κινδύνου συγχύσεως, ώστε αν 
διαπιστώνεται η συνδροµή του τελευταίου παρέπεται ότι το ενδιαφερόµενο κοινό 
συσχετίζει τα σήµατα, ζ) Αν και ο συνειρµικός σύνδεσµος συνιστά προϋπόθεση της 
προσβολής του σήµατος που χαίρει φήµης Nasdaq σκέψη 44, Intel σκέψη 31), 
εντούτοις αυτή καθαυτή η ύπαρξη του δεν αρκεί για την κατάφαση της (βλ. L'Oreal 
σκέψη 37, Intel σκέψη 32). Απαιτείται, επιπλέον, απόδειξη είτε της υπάρξεως 
πραγµατικής και ενεστώσας προσβολής του φηµισµένου σήµατος, είτε σοβαρού 
κινδύνου επελεύσεως τέτοιας προσβολής στο µέλλον (βλ. Intel σκέψεις 37-38, 
General Motors σκέψη 30). Βέβαια, όσο αµεσότερα και εντονότερα συσχετίζει το 
οικείο κοινό τα συγκρουόµενα σήµατα, τόσο σοβαρότερος είναι ο κίνδυνος η 
ενεστώσα ή µελλοντική χρησιµοποίηση του µεταγενέστερου σήµατος να προσπορίσει 
αθέµιτο όφελος είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα είτε από τη φήµη του 
προγενέστερου σήµατος ή να προκαλέσει βλάβη είτε στον διακριτικό χαρακτήρα είτε 
στη φήµη του προγενέστερου σήµατος (βλ. L-Oreal σκέψη 44, Intel σκέψη 67). η) Η 
έννοια του αθέµιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή την φήµη του 
προγενεστέρου σήµατος περιλαµβάνει τις περιπτώσεις όπου υφίσταται πρόδηλη 
εκµετάλλευση και παρασιτισµός εις βάρος φηµισµένου σήµατος ή προσπάθεια 
αντλήσεως οφέλους από το καλό του όνοµα. Με άλλη διατύπωση, πρόκειται για τον 
κίνδυνο να µεταφερθεί η εικόνα του φηµισµένου σήµατος ή τα χαρακτηριστικά που 
προβάλλει αυτή στα προϊόντα που καλύπτει το µεταγενέστερο σήµα, οπότε η εµπορία 
τους θα διευκολυνθεί από την σύνδεση αυτή µε το φηµισµένο προγενέστερο σήµα 
(βλ. V Oreal σκέψη 41, προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση Adidas I 
σκέψη 39). Τούτο συµβαίνει οσάκις τρίτος επιχειρεί να εκµεταλλευθεί σήµα που 
χαίρει φήµης, χρησιµοποιώντας σηµείο πανοµοιότυπο ή παρόµοιο του σήµατος, 
προκειµένου να επωφεληθεί από την έλξη που ασκεί το σήµα αυτό, την φήµη και το 
κύρος του, καθώς και να εκµεταλλευθεί, χωρίς να καταβάλει κανένα χρηµατικό 
αντίτιµο και χωρίς ο ίδιος να µοχθήσει προς τούτο, την εµπορική προσπάθεια που 
καταβάλλει ο δικαιούχος του σήµατος για να οικοδοµήσει και να εδραιώσει την φήµη 
του σήµατος αυτού (βλ. Google σκέψη 102, L 'Oreal σκέψη 49). Η άντληση αθέµιτου 
οφέλους συνιστά ανεξάρτητη µορφή προσβολής του φηµισµένου σήµατος και 
συνεπώς είναι νοητή, ακόµα και όταν από την συγκεκριµένη χρήση δεν θίγεται 
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παράλληλα ο διακριτικός χαρακτήρας ή η φήµη του σήµατος (βλ. L'Oreal σκέψεις 42-
43). θ) Βλάβη του διακριτικού χαρακτήρα του φηµισµένου σήµατος, η οποία καλείται 
επίσης «εξασθένηση» ή «απίσχνανση», επέρχεται όταν η χρησιµοποίηση του 
µεταγενέστερου σήµατος συνεπάγεται τον διασκεδασµό τόσο της ταυτότητας του όσο 
και της επιρροής (αντίκτυπου) του στο κοινό, ώστε να εξασθενεί η ικανότητα του να 
προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες καταχωρίσθηκε και 
χρησιµοποιείται ως προερχόµενες από τον δικαιούχο. Τέτοια περίπτωση συντρέχει 
οσάκις το προγενέστερο σήµα παύει πλέον να δηµιουργεί άµεση συσχέτιση µε τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί και χρησιµοποιείται (βλ. L' 
Oreal σκέψη 39, Intel σκέψη 29, προτάσεις, του Γενικού Εισαγγελέα της 10ης 
Ιουλίου 2003 στην υπόθεση Adidas I σκέψη 37). Για την στοιχειοθέτηση της 
συγκεκριµένης προσβολής πρέπει να αποδειχθεί είτε ότι η οικονοµική συµπεριφορά 
του µέσου καταναλωτή των προϊόντων ή αποδέκτη των υπηρεσιών για τα οποία έχει 
καταχωρισθεί το προγενέστερο σήµα έχει µεταβληθεί λόγω της χρησιµοποιήσεως του 
µεταγενέστερου σήµατος είτε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθει τέτοια 
µεταβολή στο µέλλον (βλ. Intel σκέψη 77). ι) Βλάβη της φήµης του προγενέστερου 
σήµατος, η οποία καλείται επίσης αµαύρωση» ή «απαξίωση», υφίσταται οσάκις τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτει το µεταγενέστερο σήµα γίνονται αντιληπτά 
από το κοινό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνεται η έλξη που ασκεί το πρώτο. Ο 
κίνδυνος της ζηµίας αυτής ανακύπτει ιδίως όταν τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες 
έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ενδεχοµένως επιδρά αρνητικώς στην εικόνα 
φηµισµένου προγενεστέρου σήµατος λόγω της ταυτίσεως ή της οµοιότητας του µε το 
µεταγενέστερο (βλ. LOreal σκέψη 40, προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην 
υπόθεση Adidas I σκέψη 38). Με την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την επιβολή 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (εφεξής «οδηγία») επιδιώχθηκε η 
προσέγγιση των νοµοθετικών συστηµάτων των κρατών µελών της Ε.Ε. προκειµένου 
να διασφαλιστεί υψηλό, ισοδύναµο και οµοιογενές επίπεδο προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (βλ. δέκατη αιτιολογική σκέψη του 
προοιµίου της οδηγίας). Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας καταλαµβάνει το σύνολο 
των προβλεπόµενων από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 και την δέκατη τρίτη αιτιολογική σκέψη 
του προοιµίου της οδηγίας), στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (βλ. άρθρο 1 εδ. β' της οδηγίας). Έτσι, η οδηγία 
διασφαλίζει, µεταξύ άλλων, την επιβολή των αποκλειστικών δικαιωµάτων επί 
καταχωρισθέντων εθνικών και κοινοτικών σηµάτων (βλ. την ∆ήλωση 2005/295/ΕΚ 
της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, EE L 94 της 13ης 
Απριλίου 2005 σελ. 37,.τον κατάλογο πράξεων κοινοτικού και ευρωπαϊκού δικαίου 
στο Παράρτηµα της υποβληθείσας από την Επιτροπή προτάσεως οδηγίας, 
COM(2003) 46 τελικό, βλ. επίσης για την ένταξη των σηµάτων στην βιοµηχανική 
ιδιοκτησία το άρθρο 1 παρ. 2 της κυρωθείσας µε τον Ν. 213/1975 ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως των Παρισίων του έτους 1883 «περί προστασίας της Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας» και το άρθρο 8 παρ. 18 Ν. 2557/1997). Εξάλλου, µε το άρθρο 20 παρ. 1 
της οδηγίας ορίσθηκε ως ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας µεταφοράς της στο 
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εσωτερικό δίκαιο η 29η Απριλίου 2006. Με το άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. α' της οδηγίας 
θεσπίζεται υποχρέωση των κρατών µελών να εισάγουν ρύθµιση σχετική µε την 
αποκατάσταση της πραγµατικής ζηµίας του δικαιούχου δικαιώµατος διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε προσβολή του τελευταίου από δόλο ή βαριά αµέλεια, ενώ το δεύτερο 
εδάφιο της ίδιας παραγράφου εξειδικεύει την υποχρέωση αυτή, προβλέποντας 
εναλλακτικώς δυο µεθόδους καθορισµού της αποζηµίωσης. Ειδικά ως προς τον 
δεύτερο τρόπο υπολογισµού της αποζηµίωσης (άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. β' περ. β' της 
οδηγίας), πρέπει να σηµειωθεί ότι το ελάχιστο περιεχόµενο του συνίσταται στην 
πληρωµή των δικαιωµάτων ή λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης 
είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίµαχο δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας 
(επί λέξει: «κατ' αποκοπή ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των 
δικαιωµάτων ή λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν αν...). Πάντως, τα κράτη-µέλη 
οφείλουν να µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο αµφότερες τις µεθόδους καθορισµού, η δε 
επιλογή µίας εξ αυτών καταλείπεται στα δικαστήρια, τα οποία αποφαίνονται 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης και τα αιτήµατα των διαδίκων 
(βλ. Κ. Πολυζωγόπουλο, Οριστική αποκατάσταση και αποζηµίωση, στο συλλογικό 
έργο «Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας - Η νέα κοινοτική οδηγία 2004/48», 
2005, σελ. 82). Η υποχρέωση µεταφοράς του συνόλου της ρύθµισης προκύπτει 
ερµηνευτικά από την διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου, το 
οποίο απευθύνεται στα κράτη µέλη (επί λέξει: «Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε...»). 
Αντίθετα, το δεύτερο εδάφιο εξειδικεύει, ως προελέχθη, την ανωτέρω υποχρέωση των 
κρατών µελών και για τον λόγο αυτό απευθύνεται στα δικαστήρια (επί λέξει: «Όταν 
οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζηµίωση: ...»). Με το άρθρο 15 της οδηγίας 
προβλέφθηκε η δυνατότητα δηµοσιοποίησης των οικείων αστικών αποφάσεων, 
κατόπιν αιτήµατος του ενάγοντος, µε ανάρτησή τους, καθώς και µε πλήρη ή µερική 
δηµοσίευση τους, ως συµπληρωµατικό αποτρεπτικό µέτρο για µελλοντικούς 
παραβάτες και ως µέσο ευαισθητοποίησης του κοινού (βλ. την εικοστή έβδοµη 
αιτιολογική σκέψη του προοιµίου της οδηγίας). Η οδηγία µεταφέρθηκε µερικώς µόνο 
στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 2 Ν. 3524/2007, µε το οποίο 
τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν διατάξεις στο ενδέκατο κεφάλαιο του Ν. 
2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3524/2007 το άρθρο 2 του ίδιου νόµου 
εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις, των οποίων η συζήτηση έχει 
προσδιορισθεί να γίνει µετά την 16.9.2006). Έτσι, στο Ν. 2239/1994 ελλείπουν 
διατάξεις σχετικές µε την παροχή δικαιώµατος στον ζηµιωθέντα να αιτηθεί, σε 
περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος του από δόλο ή βαριά αµέλεια, την πληρωµή 
ποσού ανάλογου προς το αντάλλαγµα άδειας εκµετάλλευσης και την δηµοσίευση των 
δικαστικών αποφάσεων επίαγωγών προσβολής σήµατος. Οι προαναφερόµενες στις 
σκέψεις 13 και 14 διατάξεις της οδηγίας είναι µεν από άποψη περιεχοµένου, 
απαλλαγµένες αιρέσεων και επαρκώς ακριβείς, δεν τυγχάνουν, όµως, εφαρµογής, 
αυτές καθαυτές, στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς ανακύπτουσας αποκλειστικώς µεταξύ 
ιδιωτών (βλ. αποφάσεις ∆.Ε.Κ. της 5ης Οκτωβρίου 2004, C-397/01 έως C-403/01, 
Pfeiffer κλπ., σκέψεις 108-109, της 14ης Ιουλίου 1994, C-91/92, Faccini Dori, Ελ∆νη 
36.958, σκέψεις 20-25), στερούνται, δηλαδή, άµεσου αποτελέσµατος (βλ. απόφαση 
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∆.Ε.Κ. της 4ης Ιουλίου 2006, C-212/04, Αδενέλερ κλπ., Αρµεν 2006.2037, σκέψη 
113). Πάντως, και ενόψει της πληµµελούς µεταφοράς της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, το 
δικάζον δικαστήριο οφείλει να ερµηνεύσει το εθνικό δίκαιο, στο µέτρο του δυνατού, 
υπό το φως του κειµένου και του σκοπού της οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το 
αποτέλεσµα που αυτή επιδιώκει, συµµορφούµενο προς τις επιταγές των διατάξεων 
των άρθρων 4 παρ. 3 της Συνθήκης για την Ε.Ε. και 288 παρ. 3 της Συνθήκης για την 
λειτουργία της Ε.Ε. (πρώην άρθρα 10 παρ. 1 και 249 παρ. 3 ΣυνθΕΚ, βλ. Αδενέλερ 
σκέψεις 108, 113, Pfeiffer σκέψεις 110-114, Faccini Dori σκέψη 26, απόφαση ∆.Ε.Κ. 
της 13ης Νοεµβρίου 1990, C-106/89, Marleasing, σκέψη 8). Μάλιστα, η αρχή της 
σύµφωνης προς το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια να 
πράττουν ό,τι εµπίπτει στην αρµοδιότητα τους, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο του 
εσωτερικού δικαίου και εφαρµόζοντας παραδεδεγµένες µεθόδους ερµηνείας, 
προκειµένου να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσµατικότητα της επίµαχης οδηγίας 
και να καταλήγουν σε λύση σύµφωνη µε τον επιδιωκόµενο από αυτήν σκοπό (βλ. 
Αδενέλερ σκέψη 111, Pfeiffer σκέψη 115), απαγορευµένης βέβαια της contra legem 
ερµηνείας του εθνικού δικαίου (βλ. Αδενέλερ σκέψη 110). 
Κατόπιν τούτων, η απουσία διάταξης στο Ν. 2239/1994 σχετικής µε την παροχή 
δικαιώµατος στον δικαιούχο να αιτηθεί, σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος 
του από δόλο ή βαριά αµέλεια, την πληρωµή ποσού ανάλογου προς το αντάλλαγµα 
άδειας εκµετάλλευσης, πρέπει να θεωρηθεί ως ακούσιο (γνήσιο) κενό δικαίου που 
επιτάσσει, σε διαφορές όπου η προσβολή έλαβε χώρα µετά την 29η Απριλίου 2006, 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο 
(βλ. Αδενέλερ σκέψεις 107 επ., ιδίως 115), την αναλογική εφαρµογή διατάξεων 
συγγενών νοµοθετηµάτων που προστατεύουν έτερα δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, και συγκεκριµένα της τρίτης περίπτωσης των διατάξεων των άρθρων 17 
παρ. 2 Ν. 1733/1987 και 17 παρ. 2 Π.∆/τος 45/1991, λόγω της ταυτότητας νοµικής 
και πραγµατικής αιτίας (πρβλ. επίσης θ. Λιακόπουλο, Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, έκδ. ε, 
2000, σελ. 135 επ., ιδίως 145, Μ.-Θ. Μαρίνο, ∆ίκαιο Σηµάτων, 2007, σελ. 333-334, 
Γ. Πάνου, Η επιδίκαση ποσού ανάλογου προς το τίµηµα άδειας εκµετάλλευσης ως 
αποζηµίωση για την προσβολή άυλου αγαθού, ∆ΕΕ 1999.1109, 1110, Τ. Φουντεδάκη, 
Παρατηρήσεις, ΕπισκΕ∆ 2003.812 επ., αρ. II 3. Ως προς την πλήρωση των κενών 
δικαίου βλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 3η έκδ., 2002, σελ. 62 
επ.). Ως βάση για τον προσδιορισµό του ανάλογου προς το αντάλλαγµα ποσού τίθεται 
η πλασµατική σύµβαση παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης του άυλου αγαθού 
µεταξύ του δικαιούχου και του προσβολέα. Εξετάζεται το ερώτηµα, τι θα απαιτούσε 
ως τίµηµα ένας συνετός δικαιούχος και τι θα κατέβαλε ένας συνετός αδειούχος εάν 
είχαν συνάψει την παραπάνω σύµβαση γνωρίζοντας όλες τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περίπτωσης. Με άλλη διατύπωση, για την εξεύρεση του ανάλογου 
προς το τίµηµα άδειας εκµετάλλευσης ποσού, θα ληφθεί υπόψη το σύνηθες τίµηµα, 
το οποίο ζητείται στο συγκεκριµένο κλάδο για την παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης του συγκεκριµένου άυλου αγαθού. Σηµαντική βοήθεια για τον προσδιορισµό 
του ανάλογου προς το τίµηµα άδειας εκµετάλλευσης ποσού θα παράσχουν στο 
δικαστήριο οι παλαιότερες συµβάσεις παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης του 
σήµατος, τις οποίες ο δικαιούχος ενδεχοµένως έχει συνάψει στο παρελθόν -και πριν 
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την πράξη προσβολής - µε τρίτους (βλ. Γ. Πάνου, όπ.π., σελ. 1113). Οµοίως, η 
απουσία διάταξης στον Ν. 2239/1994 σχετικής µε την δηµοσίευση αστικών 
αποφάσεων σε υποθέσεις προσβολής του αποκλειστικού δικαιώµατος επί σήµατος, οι 
οποίες συζητούνται µετά τις 16-9-2006 (βλ. άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3524/2007), 
πρέπει να θεωρηθεί ως ακούσιο (γνήσιο) κενό δικαίου που επιτάσσει την αναλογική 
εφαρµογή της διατάξεως του όρθρου 66Γ Ν. 2121/1993, όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 3524/2007, λόγω της ταυτότητας της νοµικής και πραγµατικής 
αιτίας (πρβλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 341-342, Χ. Αποστολόπουλο, Η Οδηγία 
2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ο 
νόµος 3524/2007 για την µεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο, ΧρΙ∆ 2008.179, 180). 
Αυτονόητο είναι ότι τα προπαρατιθέµενα ισχύουν και επί αγωγών προσβολής 
κοινοτικού σήµατος, καθώς τα ελληνικά δικαστήρια κοινοτικών σηµάτων 
παραπέµπονται όσον αφορά τις κυρώσεις στο εθνικό δίκαιο (βλ. άρθρα 14 παρ. 1 
εδαφ. β' και 98 παρ. 2 του Κανονισµού, επίσης Μ.- Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 392, Στ. 
Κουτσοχήνα, Η προστασία του κοινοτικού σήµατος και οι περιορισµοί της, 2004, 
σελ. 294-295), συνεπώς και στις αναλογικώς εφαρµοζόµενες διατάξεις των άρθρων 
17 παρ. 2 Ν. 1733/1987, 17 παρ. 2 Π.∆/τος 45/1991 και 66Γ Ν. 2121/1993. Το άρθρο 
33 Ν. 2239/1994 περί των σηµάτων αλλοδαπών επαναλαµβάνει την βασική ρύθµιση 
του άρθρου 35 Α.Ν. 1998/1939 «περί σηµάτων», όπως ίσχυε µετά την τροποποίηση 
του µε το άρθρο 18 Ν. 3205/1955, η οποία έγκειται στην αυτοτέλεια του 
καταχωρισµένου «αλλοδαπού» σήµατος από το σήµα του κράτους, όπου βρίσκεται η 
επαγγελµατική εγκατάσταση του δικαιούχου (βλ. άρθρο 35 παρ. 4 Α.Ν. 1998/1939 
και 33 παρ. 4 Ν. 2239/1994), και στην προστασία του σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία («δύνανται να προστατευθώσι κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου» 
σύµφωνα µε την διατύπωση του άρθρου 35 παρ. 1 Α.Ν. 1998/1939 και «δύνανται να 
προστατευτούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου» κατά την αντίστοιχη 
του άρθρου 33 παρ. 4 Ν. 2239/1994). Στην ουσία το «αλλοδαπό» καταχωρισµένο 
στην Ελλάδα σήµα αντιµετωπίζεται από την εθνική νοµοθεσία ακριβώς όπως ένα 
ηµεδαπό. ∆ιακριτικός τίτλος ή - σύµφωνα µε την διατύπωση του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 
146/1914- ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχείρησης 
είναι η ένδειξη µε την οποία εξατοµικεύεται και διακρίνεται ονοµαστικά η 
επιχείρηση, κλάδος ή κατάστηµα της στις συναλλαγές. Είναι µη υποχρεωτικό λεκτικό 
διακριτικό γνώρισµα που επιλέγεται ελεύθερα και επιτελεί ονοµατική λειτουργία (βλ. 
Μ.-θ. Μαρίνο, Αθέµιτος Ανταγωνισµός, β' έκδ., 2009, σελ. 300 επ.). Εξάλλου, το 
άυλο και αποκλειστικό δικαίωµα επί του διακριτικού τίτλου κτάται σύµφωνα µε το 
ουσιαστικό σύστηµα, ήτοι µε την χρησιµοποίηση στις συναλλαγές, η δε καταχώριση 
σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο-µητρώο έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα 
(βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 255-256, 302, πρβλ. ΕφΑΘ 5121/2006 Ελ∆νη 48.522 
ως προς την εµπορική επωνυµία). ∆εν θεωρείται ως χρήση «για προϊόντα ή 
υπηρεσίες» του άρθρου 9 παρ. 1 περ. γ' του Κανονισµού ή των συνδυασµένων 
διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 περ. γ' και 18 παρ. 3 Ν. 2239/1994 (βλ. σκέψη 2) η 
χρήση του διακριτικού τίτλου, όταν αυτή περιορίζεται στην προαναφερόµενη 
εξατοµίκευση στις συναλλαγές της επιχείρησης ή ενός κλάδου ή καταστήµατος της 
(βλ. απόφαση ∆.Ε.Κ. της 11ης Σεπτεµβρίου 2007, C-17/06, Celine, σκέψη 21). Έτσι, 
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πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν συνιστά χρήση «για προϊόντα ή υπηρεσίες» αυτή 
καθαυτή η αναγραφή λεκτικής ένδειξης ως διακριτικού τίτλου επιχείρησης σε 
εταιρικό καταστατικό ή στο πρωτόκολλο επωνυµιών των οικείων επιµελητηρίων. 
Αντίθετα, συνιστά τέτοια χρήση η εκ µέρους του τρίτου επίθεση του αποτελούντος 
τον διακριτικό του τίτλο σηµείου κατά τρόπο ώστε να συσχετίζεται µε τα προϊόντα 
που εµπορεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχει (βλ. Celine σκέψεις 22-23), όπως 
συµβαίνει µε τις προπεριγραφόµενες συµπεριφορές του άρθρου 9 παρ. 2 του 
Κανονισµού και 18 παρ. 1 Ν. 2239/1994 (βλ. σκέψη 3). Πρόκειται για την λεγόµενη 
«γνήσια» σύγκρουση µεταξύ σήµατος και διακριτικού γνωρίσµατος του ουσιαστικού 
συστήµατος (βλ. Τ. Φουντεδάκη, Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισµάτων, 2003, 
σελ. 87). Από την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 συνάγεται ότι 
προϋποθέσεις προστασίας του διακριτικού τίτλου είναι: α) η ύπαρξη διακριτικής 
δύναµης ή χαρακτήρα, η οποία υφίσταται καταρχήν σε ξενόγλωσσες λέξεις, που δεν 
έχουν καθιερωθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο (βλ. Μ.-θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 267-269, 
302, ∆. Τζουγανάτο, στο συλλογικό έργο Αθέµιτος Ανταγωνισµός, επιµ. Ν. Ρόκα, 
1996, άρθρα 13-15 αρ. 9, 18 επ.), β) χρησιµοποίηση στις ηµεδαπές συναλλαγές (βλ. 
Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 270, 302, ∆. Τζουγανάτο, όπ.π., αρ. 11 επ.), και γ) 
πρόκληση κινδύνου σύγχυσης από την χρήση του χρονικά µεταγενέστερου 
διακριτικού γνωρίσµατος, ήτοι ο κίνδυνος να πιστεύσει ο µέσος καταναλωτής του 
οικείου συναλλακτικού κλάδου, που έχει την συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως 
προσεκτικός και ενηµερωµένος, ότι πρόκειται για ίδιες επιχειρήσεις ή για 
επιχειρήσεις που έχουν οικονοµική σχέση (βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 270, 302, ∆. 
Τζουγανάτο, όπ.π., αρ. 27 επ.). Η ύπαρξη σχέσεως ανταγωνισµού ή η συγγένεια 
εµπορικών κλάδων δεν συνιστά προϋπόθεση για την παροχή της παραπάνω 
προστασίας (βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 253, ∆. Τζουγανάτο, όπ.π., αρ. 30). Στην 
πράξη συνηθίζεται από τις επιχειρήσεις η καταχώριση του διακριτικού τους τίτλου ως 
λεκτικό σήµα, ενώ δεν είναι σπάνια και η χρήση στις συναλλαγές ήδη 
καταχωρισθέντος σήµατος ως διακριτικού τίτλου της δικαιούχου επιχείρησης. Η 
σύγκρουση του ως άνω διακριτικού τίτλου µε µεταγενέστερο σηµείο, που 
χρησιµοποιείται εν είδει διακριτικού γνωρίσµατος, αντιµετωπίζεται ως σύγκρουση 
διακριτικών γνωρισµάτων χωρίς αναγωγή στο δίκαιο των σηµάτων. Πρόκειται για 
την λεγόµενη «µη γνήσια» σύγκρουση σήµατος µε διακριτικό γνώρισµα επιχείρησης 
(βλ. Τ. Φουντεδάκη, όπ.π., σελ. 88). Ενδέχεται, πάντως, το µεταγενέστερο σηµείο που 
χρησιµοποιείται ως διακριτικός τίτλος να χαρακτηρίζει ταυτόχρονα και τις 
παρεχόµενες από την επιχείρηση υπηρεσίες (βλ. σκέψεις 3 και 22). Στην περίπτωση 
αυτή η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να στραφεί κατά του υπόχρεου στηριζόµενη 
τόσο στην νοµοθεσία περί σηµάτων, («γνήσια σύγκρουση»), όσο και στην διάταξη 
του άρθρου 13 Ν. 146/1914 («µη γνήσια σύγκρουση», ήτοι σύγκρουση διακριτικών 
γνωρισµάτων). Η κυρωθείσα µε τον Ν. 213/1975 ∆ιεθνής Σύµβαση των Παρισίων 
του έτους 1883 «περί προστασίας της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας» (εφεξής «∆Σ 
Παρισίων»), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις Η.Π.Α. το έτος 1887, ορίζει τα εξής: 
«Άρθρο 1 παρ. 2. Η προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας έχει ως αντικείµενο τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα υποδείγµατα χρησιµότητος, τα σχέδια ή βιοµηχανικά 
υποδείγµατα, τα εµπορικό ή βιοµηχανικά σήµατα τα σήµατα υπηρεσίας, την 
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εµπορικήν επωνυµίαν και τας ενδείξεις προελεύσεως ή τοπωνυµικός τοιαύτας, ως 
επίσης και την καταστολήν του αθεµίτου ανταγωνισµού. ... Άρθρο 2 παρ. 1. Οι 
υπήκοοι εκάστης των Χωρών της Ενώσεως θα απολαύωσιν εν πάσαις ταις λοιπαίς 
Χώραις της Ενώσεως εις ότι αφορά την προστασίαν της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, 
των πλεονεκτηµάτων εκείνων, άτινα οι σχετικοί νόµοι αναγνωρίζουσιν επί του 
παρόντος ή θέλουσιν αναγνωρίσει µεταγενεστέρως εις τους ηµεδαπούς, µη θιγοµένων 
των δικαιωµάτων των ειδικώς προβλεποµένων υπό της παρούσης Συµβάσεως. Κατά 
συνέπειαν θα τυγχάνωσιν της αυτής προστασίας, οίας και ούτοι και της αυτής 
νοµίµου συνδροµής κατά πάσης προσβολής των δικαιωµάτων των, υπό την 
επιφύλαξιν της εκπληρώσεως των εις τους ηµεδαπούς επιβαλλοµένων όρων και 
διατυπώσεων. ... Άρθρο 8. Η εµπορική επωνυµία θα προοτατεύηται εν πάση χώρα της 
Ενώσεως, άνευ υποχρεώσεως καταθέσεως ή καταχωρήσεως, είτε αποτελεί ή µη µέρος 
του βιοµηχανικού ή εµπορικού σήµατος. ... Άρθρο 10 δις. 1. Αι Χώραι της Ενώσεως 
υποχρεούνται να εξασφαλίζωσιν εις τους υπηκόους της Ενώσεως αποτελεσµατικήν 
προστασίαν κατά του αθεµίτου ανταγωνισµού. 2. Συνιστά αθέµιτον ανταγωνισµόν 
πάσα πράξις ανταγωνισµού αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη της Βιοµηχανίας και του 
Εµπορίου. 3. Ειδικώς δέον νΛ απαγορευθώσι: 1ον) Πάσαι αι πράξεις αίτινες δύνανται 
να δηµιουργήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον σύγχυσιν ως προς την επιχείρησιν, τα 
προϊόντα ή την βιοµηχανικήν ή εµπορικήν δραστηριότητα ανταγωνισµού των. 2ον) 
Οι ψευδείς ισχυρισµοί εν τη ασκήσει του εµπορίου οίτινες δύνανται να δυσφηµήσωσι 
την επιχείρησιν τα προϊόντα ή την βιοµηχανικήν ή εµπορικήν δραστηριότητα 
ανταγωνιστού τίνος. 3ον) Αι ενδείξεις ή οι ψευδείς ισχυρισµοί των οποίων η χρήσις 
εν τη ασκήσει του εµπορίου δύναται να παραπλάνηση το κοινόν ως προς την φύσιν, 
την µέθοδον κατασκευής, τα χαρακτηριστικά, τον τρόπον χρήσεως ή την ποσότητα 
των εµπορευµάτων». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προϋπόθεση για την 
προστασία αλλοδαπού διακριτικού τίτλου επιχείρησης συνιστά η χρήση του στις 
ηµεδαπές συναλλαγές, όπως απαιτεί το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914, έστω και αν 
αυτή δεν γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, αλλά από διανοµέα υπό ευρεία έννοια, 
π.χ. εµπορικό αντιπρόσωπο, διανοµέα αποκλειστικό ή µη. Τούτο απορρέει από την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης ηµεδαπών και αλλοδαπών που καθιερώνει η ∆Σ 
Παρισίων, το άρθρο 8 της οποίας αποσυνδέει την προστασία της εµπορικής 
επωνυµίας (κατ' αναλογία και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων που επιτελούν 
ονοµατική λειτουργία) µόνο από το τυπικό σύστηµα. Κατά τα λοιπά η προστασία των 
αλλοδαπών διακριτικών τίτλων τελεί υπό τους ίδιους όρους, όπως και για τους 
ηµεδαπούς, άρα µε χρήση ή, εφόσον ελλείπει η διακριτική δύναµη, µε καθιέρωση 
στις συναλλαγές (πρβλ. ως προς την επωνυµία Μ.-Θ. Μαρίνο, όπ.π., σελ. 299-300, ∆. 
Κουτσούκη, στο συλλογικό έργο «Αθέµιτος ανταγωνισµός», 1996, άρθρα 13-15 αρ. 
132-134). 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 1 Ν. 2239/1994 και 932 εδ. 
α' ΑΚ συνάγεται ότι, σε περίπτωση προσβολής καταχωρισµένου σήµατος, ο 
σηµατούχος δικαιούται να απαιτήσει την άρση ή/και παράλειψη της στο µέλλον και, 
εφόσον αυτή είναι υπαίτια, αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής του 
βλάβης (βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, ∆ίκαιο Σηµάτων, 2007, σελ. 325 επ.).Η προσβολή του 
απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώµατος επί καταχωρισµένου σήµατος συνιστά 
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πράξη παράνοµη και, εφόσον γίνεται υπαιτίως, συνιστά αδικοπραξία, επειδή ενέχει 
αφΛ εαυτής εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία εκείνου. ∆ηλαδή, το γεγονός 
της επέµβασης δηµιουργεί και την παράνοµη πράξη κατ" όρθρο 914 ΑΚ και την 
ειδική διάταξη του άρθρου 26 Ν. 2239/1994. Το τελευταίο άρθρο αποτελεί ειδική 
διάταξη σε σχέση µε το άρθρο 914 ΑΚ, και ως εκ τούτου τα άρθρα 914 επ. ΑΚ 
εφαρµόζονται όπου η ειδική διάταξη αφήνει κενά και στον βαθµό που δεν είναι 
ασυµβίβαστη η συµπληρωµατική εφαρµογή µε το νοµοθετικό πνεύµα που την διέπει. 
Ετσι, π.χ., εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς τα άρθρα 922, 926 και 932 ΑΚ (βλ. Μ.-
Θ. Μαρίνο, ό.π. σελ. 324, πρβλ. ως προς την. αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 65 Ν. 
2121/1993 ΑΠ 1493/2009 ∆ίΜΕΕ 2010.72, ιδίως σελ. 74-75, ΑΠ 872/2009 Ελ∆νη 
50. 1054, Μ.-Θ. Μαρίνο, Η προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωµάτων, Ελ∆νη 35. 1441, 1447, και ως προς εκείνη του άρθρου 
17 Ν. 1733/1987, Κ. Παµπούκη, Κανόνες δικαίου, ΕπισκΕ∆ 2009, σελ. 721-722 
υποσ. 2). Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν. 2239/1994 ορίζει: «2. Η 
αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως 
ποσού, και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία...», ενώ εκείνη της τρίτης 
παραγράφου του ίδιου άρθρου: «Οι διαφορές της πρώτης παραγράφου, αν ενωθούν 
µε διαφορές εκ του Ν. 146/1914 ή των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα, µπορεί 
να εισάγονται και στα αρµόδια Πολυµελή Πρωτοδικεία». Η υπαγωγή των διαφορών 
περί σηµάτων στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων ανεξαρτήτως ποσού 
προκρίθηκε από τον νοµοθέτη εν όψει της έντονης ανάγκης ταχύτητας στη δικανική 
κρίση επί διαφορών προσβολής σηµάτων (βλ. την εισηγητική έκθεση, επίσης Α. 
Σινανιώτη-Μαρούδη, Το σήµα υπηρεσιών, 1995, σελ. 82). 4. Από το 
προπαρατιθέµενο νοµικό πλαίσιο συνάγεται ότι το µονοµελές πρωτοδικείο είναι 
αποκλειστικώς καθ' ύλην αρµόδιο για την εκδίκαση αγωγών, που έχων ως ιστορική 
τους βάση την προσβολή καταχωρισθέντος σήµατος κατά τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 26 παρ. 1, 18 παρ. 3 και 4 παρ. 1 N. 2239/1994 και αίτηµα τους την άρση 
ή παράλειψη της προσβολής ή/και την καταβολή αποζηµίωσης και ηθικής βλάβης, 
ανεξαρτήτως ποσού. Το πολυµελές πρωτοδικείο καθίσταται καθ' ύλην αρµόδιο µόνο 
στην περίπτωση της κατ' άρθρο 218 παρ. 1 ΚΠολ∆ αντικειµενικής σώρευσης αγωγών 
ή βάσεων, όπου εισάγεται έτερο αντικείµενο δίκης ερειδόµενο στην νοµοθεσία περί 
αθέµιτου ανταγωνισµού ή στις διατάξεις των όρθρων 914 επ. ΑΚ. Τούτο συµβαίνει 
π.χ. όταν το σήµα χρησιµοποιείται στα πλαίσια των συναλλαγών και ως διακριτικό 
γνώρισµα της επιχείρησης του ενάγοντος, οπότε µε την σωρευόµενη αγωγή ζητείται η 
προστασία µε βάση τον Ν. 146/1914 του διακριτικού γνωρίσµατος (που ταυτίζεται µε 
το σήµα) και όχι του ίδιου του σήµατος (βλ. για την λεγόµενη «µη γνήσια» 
σύγκρουση σήµατος και διακριτικού γνωρίσµατος Τ. Φουντεδάκη, Η σύγκρουση των 
διακριτικών γνωρισµάτων, 2003, σελ. 88, επίσης ΠολΠρΑΘ 3613/2010 αδηµ.), ή 
όταν πέραν του καταχωρισθέντος σήµατος ζητείται η προστασία άλλων ιδιαίτερων 
διακριτικών γνωρισµάτων προϊόντος (βλ. τα πραγµατικά περιστατικά στην ΠολΠρΑθ 
1225/2006 ΕΕµπ∆ 2006.466). Αυτονόητο είναι ότι η συµπληρωµατική εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 932 εδ. α' ΑΚ επί αγωγής προσβολής καταχωρισµένου 
σήµατος (βλ. σκέψη 2) δεν εισάγει νέο αντικείµενο δίκης, ήτοι νέα διαφορά, 
ερειδόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ. Τα προαναφερόµενα στην 
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αµέσως προηγούµενη σκέψη ισχύουν και επί προσβολής κοινοτικού σήµατος, 
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 91 παρ. 1, 92 περ. α' , 97 παρ. 3 
του Κανονισµού (ΕΚ) 40/94 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1993 «για το 
κοινοτικό σήµα» [ο οποίος έχει ήδη καταργηθεί από τον κωδικοποιητικό Κανονισµό 
(ΕΚ) 207/2009 του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, αλλά εφαρµόζεται στον 
κρίσιµο για την υπόθεση χρόνο, βλ. σχετ. απόφαση ∆ικαστηρίου -πρώην ∆.Ε.Κ.- της 
23ης Μαρτίου 2010, C-236/08 έως C-238/08, Google, ∆ιΜΕΕ 2010 135, σκέψη 11] 
και 7 παρ. 2 Ν. 2943/2001. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 340, 343, 383, 914, 922, 926, 932,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 207/2009, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 
ΑΝ: 1998/1939, άρθ. 35, 
Νόµοι: 1733/1987, άρθ. 17, 
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 4, 18, 26, 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Χερσαία Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1319 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οδική µεταφορά. Ευθύνη µεταφορέα και παραγγελιοδόχου µεταφοράς. Παραγραφή. 
Θάνατος διαδίκου. 
- Η Σύµβαση της Γενεύης για τις διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων (C.M.R.), 
που υπογράφηκε στις 19.5.1956 και κυρώθηκε µε το Ν. 559/1977, προϋποθέτει για 
την εφαρµογή της αµειβόµενη µεταφορά εµπορευµάτων οδικώς µε οχήµατα σε χώρα 
διαφορετική από εκείνη της παραλαβής αυτών, εφόσον η µια τουλάχιστον από αυτές 
είναι συµβαλλόµενη χώρα. Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρ. 1§1 και 17§1 
της Σύµβασης αυτής ο µεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή µερική απώλεια των 
εµπορευµάτων και για τη βλάβη αυτών, που συνέβη µεταξύ του χρόνου που 
παρέλαβε τα εµπορεύµατα και του χρόνου της παράδοσής τους. Εξ άλλου κατά το 
άρθρ. 29§1 της αυτής Σύµβασης, ο µεταφορέας δεν δικαιούται να επωφεληθεί των 
διατάξεών της οι οποίες αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη του ή οι οποίες 
µεταφέρουν το βάρος της απόδειξης, εάν η ζηµία είναι αποτέλεσµα ηθεληµένης 
κακής διαχείρισής του ή παράλειψής του, η οποία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (του 
κράτους) του δικαστηρίου που έχει τη δικαιοδοσία της υπόθεσης, θεωρείται ως 
ισοδύναµη µε ηθεληµένη κακή διαχείριση από µέρους του. Ο όρος ηθεληµένη κακή 
διαχείριση (willful misconduct κατά το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο της Σύµβασης) 
είναι άγνωστος ως βαθµός πταίσµατος στο ελληνικό δίκαιο και περιλαµβάνει, εκτός 
από τον άµεσο ή ενδεχόµενο δόλο, και τη συµπεριφορά εκείνη του µεταφορέα, κατά 
την οποία αυτός ενεργεί γνωρίζοντας ότι η πράξη ή η παράλειψή του οδηγεί σε 
επαύξηση του κινδύνου επέλευσης ζηµιογόνου αποτελέσµατος, για το οποίο 
επιδεικνύει µεν αδιαφορία, χωρίς όµως κατ' ανάγκη και να το αποδέχεται (ΟλΑΠ 
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18/1998, ΑΠ 1628/2001, ΑΠ 1885/2005). Ο περιοριστικός χρόνος για την άσκηση 
αγωγής αποζηµίωσης κατά του µεταφορέα αναφορικά µε αξιώσεις από την παραπάνω 
∆ιεθνή Σύµβαση ορίζεται µε το άρθρ. 32§1 της Σύµβασης σε ένα έτος, όµως αν 
πρόκειται για ηθεληµένη κακή διαχείριση του µεταφορέα ή εξοµοιούµενη µ' αυτή 
αµέλειά του, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους του δικαστηρίου που 
επιλήφθηκε της υπόθεσης, ο περιοριστικός χρόνος είναι τρία έτη, µε αφετηρία 
υπολογισµού και στις δυο περιπτώσεις, προκειµένου για ολική απώλεια των 
µεταφερόµενων εµπορευµάτων, την τριακοστή ηµέρα µετά τη λήξη του 
συµφωνηµένου χρόνου παράδοσης, ενώ αν δεν υφίσταται συµφωνηµένος χρόνος, 
ισχύει ως αφετηρία υπολογισµού η εξηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία τα εµπορεύµατα παραλήφθηκαν από το µεταφορέα. Κατά την παρ. 2 του αυτού 
άρθρ. 32 της Σύµβασης, η υποβολή στον µεταφορέα εγγράφως των κατ' αυτού 
απαιτήσεων θα διακόπτει το ως άνω περιοριστικό χρονικό όριο µέχρι την ηµεροµηνία 
που ο µεταφορέας θα απαντήσει εγγράφως, απορρίπτοντας τις απαιτήσεις και 
επιστρέφοντας και τα προσαρτηµένα σ' αυτές έγγραφα. Η σύµβαση µεταφοράς, είτε 
πρόκειται για εσωτερική είτε για διεθνή µεταφορά, αφορά κατ' αρχήν τρία πρόσωπα, 
δηλαδή τον αποστολέα ή φορτωτή, το µεταφορέα, ο οποίος διαθέτει τα µεταφορικά 
µέσα και εκτελεί το έργο της µεταφοράς και τον παραλήπτη. Όµως πολλές φορές στη 
µεταφορά παρεµβάλλεται και τέταρτο πρόσωπο, ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, ο 
οποίος, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 90 - 107 του ΕµπΝ, προκειµένου 
για µεταφορά ειδικότερα πραγµάτων οδικώς, αναλαµβάνει µε σύµβαση µε τον 
παραγγελέα, δηλαδή συνήθως τον αποστολέα, να ενεργήσει στο δικό του όνοµα, για 
λογαριασµό όµως του παραγγελέα, ό,τι απαιτείται για την πραγµάτωση της 
µεταφοράς που αυτός του αναθέτει, ιδίως δε να µεριµνήσει για την ανεύρεση του 
µεταφορέα και τη σύναψη µ' αυτόν σύµβασης για την εκτέλεση της µεταφοράς. Κατά 
τη διάταξη του άρθρ. 97 του ΕµπΝ ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς ευθύνεται για κάθε 
απώλεια ή φθορά των µεταφερόµενων πραγµάτων, ανεξάρτητα από πταίσµα του, 
εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο ή υπήρξε "ακαταµάχητη δύναµη", νοµιµοποιείται 
δε να στραφεί απ' ευθείας κατ' αυτού και ο παραλήπτης των πραγµάτων που δεν 
συµβλήθηκε µαζί του, αφού η σύµβαση παραγγελίας µεταξύ αποστολέα και 
παραγγελιοδόχου λειτουργεί ως γνήσια κατά το άρθρ. 411 ΑΚ σύµβαση υπέρ του 
παραλήπτη (ΟλΑΠ 33/1998). Η ευθύνη δηλαδή του παραγγελιοδόχου µεταφοράς 
είναι κατά την παραπάνω έννοια εγγυητική και ευθύνεται εις ολόκληρο µε το 
µεταφορέα για την καλή απ' αυτόν εκτέλεση της µεταφοράς, στο µέτρο βέβαια που 
και ο τελευταίος ευθύνεται (ΑΠ 304/ 2007). Εποµένως ναι µεν η από 19.5.1956 
Σύµβαση της Γενεύης ρυθµίζει µόνον τη σύµβαση µεταφοράς και όχι και τη σύµβαση 
παραγγελίας µεταφοράς, όµως στο µέτρο που ανακύπτει κατά τη Σύµβαση αυτή 
ευθύνη του µεταφορέα, ευθύνεται εγγυητικά και εις ολόκληρο µ' αυτόν και ο 
παραγγελιοδόχος µεταφοράς, µε εφαρµογή βέβαια για τη ρύθµιση της ευθύνης του 
των διατάξεων όχι της Σύµβασης, αλλά του ΕµπΝ. Έτσι δεν εφαρµόζεται ως προς την 
παραγραφή της εγγυητικής ευθύνης του το άρθρ. 32 της παραπάνω Σύµβασης, αλλά 
το άρθρ. 107 του ΕµπΝ, σύµφωνα µε το οποίο κάθε αξίωση κατά του 
παραγγελιοδόχου µεταφοράς για απώλεια ή φθορά του φορτίου παραγράφεται σε έξι 
µήνες, αν η µεταφορά έγινε εντός του ελληνικού κράτους, ενώ αν έγινε εκτός αυτού, 
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δηλαδή και από άλλη χώρα προς την Ελλάδα, παραγράφεται σε ένα έτος από την 
ηµέρα κατά την οποία έπρεπε να γίνει η µεταφορά στην περίπτωση απώλειας του 
φορτίου ή από την ηµέρα που έγινε η παράδοση στην περίπτωση φθοράς του, εκτός 
αν η απώλεια ή η φθορά οφείλονται σε απάτη ή απιστία του παραγγελιοδόχου, 
δηλαδή σε δόλια συµπεριφορά του, οπότε η παραγραφή είναι η κοινή παραγραφή των 
είκοσι ετών κατά το άρθρ. 249 ΑΚ. ∆εν αποκλείεται βέβαια ο παραγγελιοδόχος 
µεταφοράς να ευθύνεται και για δικές του προσωπικές πράξεις ή παραλείψεις, στην 
περίπτωση όµως αυτή η ευθύνη του θεµελιώνεται στις διατάξεις του κοινού δικαίου, 
οι οποίες ρυθµίζουν επίσης και την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής γενικώς της 
εγγυητικής ευθύνης του (ΑΠ 1119/1997, ΑΠ 304/2007).  
- Κατά το άρθρ. 62εδ.α ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείµενο 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Η ικανότητα 
αυτή, που ως διαδικαστική προϋπόθεση εξετάζεται κατά το άρθρ. 73 ΚΠολ∆ 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, παύει να υπάρχει για το 
φυσικό πρόσωπο µε το θάνατό του (άρθρ. 35 ΑΚ). Εξ άλλου κατά το άρθρ. 313§1εδ.δ 
ΚΠολ∆ η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη διεξαχθείσα κατά ανύπαρκτου φυσικού 
προσώπου, όπως είναι και αυτό που αποβίωσε, δεν έχει υπόσταση και ρητά 
χαρακτηρίζεται και αυτή ως ανύπαρκτη. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τις 
εφαρµοζόµενες και στην αναιρετική δίκη (άρθρ. 573§1 ΚΠολ∆) διατάξεις των άρθρ. 
286επ. ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις οποίες διακοπή της δίκης συνεπεία µεταβολής στο 
πρόσωπο διαδίκου επέρχεται, µε τη συνδροµή και των λοιπών νόµιµων 
προϋποθέσεων, µόνον αν η µεταβολή συµβεί έως ότου τελειώσει η προφορική 
συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, συνάγεται ότι αν ο θάνατος 
διαδίκου συµβεί µετά το τέλος της συζήτησης αυτής ή πολύ περισσότερο µετά την 
έκδοση της οριστικής απόφασης, δηλαδή σε χρόνο που δεν είναι πλέον εκκρεµής η 
δικαστική διαδικασία και συνεπώς δεν είναι εκ των πραγµάτων στην περίπτωση αυτή 
δυνατή η διακοπή και η επανάληψη της δίκης, πρέπει τα ένδικα µέσα κατά της ως 
άνω απόφασης, άρα και η αίτηση αναίρεσης, να απευθύνονται κατά των κληρονόµων 
του αποβιώσαντος, όπως για την αναίρεση ειδικότερα ορίζει το άρθρ. 558 ΚΠολ∆, 
διαφορετικά η αίτηση αναίρεσης, που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, είναι 
απαράδεκτη και απορριπτέα, εκτός αν ο αναιρεσείων αγνοούσε το γεγονός του 
θανάτου του αντιδίκου του (ΑΠ 833/2005), οπότε η αναίρεση παραδεκτά µεν 
θεωρείται ότι απευθύνθηκε κατά του αποβιώσαντος, η συζήτησή της όµως, εφόσον 
έχει µέχρι τότε γνωστοποιηθεί το γεγονός του θανάτου του, θα είναι απαράδεκτη αν 
δεν κλητεύθηκαν να παραστούν σ' αυτή ή δεν παρέστησαν αυτοβούλως οι 
κληρονόµοι του (ΟλΑΠ 27/1987, ΟλΑΠ 31/2009, ΑΠ 474/ 2006, ΑΠ 861/2006, ΑΠ 
1695/2010). Ασφαλώς δεν νοείται άγνοια του αναιρεσείοντος στην περίπτωση που ο 
θάνατος του αντιδίκου του είχε ως αποτέλεσµα τη διακοπή και την επανάληψη της 
δίκης ήδη στο δικαστήριο της ουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 249, 411, 
ΚΠολ∆: 62α, 73, 286 επ., 313, 
ΕµπΝ: 90 - 107, 
Νόµοι: 559/1977,  
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Περίληψη:  
- Σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring). Αλληλόχρεος 
λογαριασµός. 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, 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). Εξάλλου, 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 
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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 ή 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.  
- 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). 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 
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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, 
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 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).   
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Εµπορικές Συµβάσεις - Σύµβαση παραγγελίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 16 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σύµβαση παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας. Αναλογική εφαρµογή των ρυθµίσεων 
περί αποζηµίωσης πελατείας που ισχύουν για την εµπορική αντιπροσωπεία (άρθ. 9 
παρ. 1 του Π∆/τος 219/1991). Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. 
- Η άρνηση ή η παράλειψη του εθνικού δικαστηρίου να κρίνει την εκκρεµή σ' αυτό 
υπόθεση µε βάση την ερµηνεία, που δόθηκε στο ενωσιακό δίκαιο από το ∆ικαστήριο 
της Ένωσης, συνιστά παράβαση του δικαίου αυτού, η οποία στην Ελλάδα ελέγχεται 
αναιρετικά µε λόγο από τον αριθµό 1 των άρθρ. 559 ή 560 ΚΠολ∆. Η ίδια παράβαση 
συντελείται ακόµη και όταν το εθνικό δικαστήριο δεν εφαρµόζει µεν ευθέως το 
δίκαιο της Ένωσης, αλλά ρυθµίσεις του εσωτερικού δικαίου, που ενσωµατώνουν 
αντίστοιχες ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου, τις οποίες όµως και πάλι παραβιάζει, 
αν τελικά ερµηνεύει τις εσωτερικές ρυθµίσεις κατά τρόπο αντίθετο προς την ερµηνεία 
προηγουµένως των ενωσιακών ρυθµίσεων από το ∆ικαστήριο της Ένωσης. 
Ειδικότερα κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο 
αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το 
δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε 
δεν εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, είτε 
εφαρµόσθηκε, ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 
7/2006). 
- η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό 
συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται 
είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν 
των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης, που καταλήγει σε εσφαλµένο 
συµπέρασµα µε τη µορφή του διατακτικού της απόφασης. Έτσι µε τον παραπάνω 
λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται στο 
αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και το 
αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας 
της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε πρέπει να παρατίθενται 
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στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, 
δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε 
η επικαλούµενη παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). Με 
τον ίδιο λόγο αναίρεσης ελέγχεται και η παράλειψη του δικαστηρίου να προβεί σε 
ανάλογη εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου παρά την ύπαρξη κενού στη ρύθµιση 
του νόµου, δηλαδή όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν κατέφυγε σε επιτρεπτή από το 
νόµο ανάλογη εφαρµογή του κανόνα, που ισοδυναµεί µε τη µη εφαρµογή του, ενώ 
αντιστρόφως συνιστά εσφαλµένη εφαρµογή του κανόνα, όταν αυτός εφαρµόζεται 
αναλόγως, µολονότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν συνέτρεχαν οι όροι για την 
ανάλογη εφαρµογή του, δηλαδή οµοιότητα της αρρύθµιστης µε τη ρυθµισµένη στο 
νόµο περίπτωση (ΟλΑΠ 2/2013). Εξ άλλου η ανεπάρκεια των εκτιθέµενων στην 
αγωγή ή στην ένσταση πραγµατικών περιστατικών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται 
από το νόµο για τη θεµελίωσή τους χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται 
και αυτή µε τον αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ως 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε 
τελικά ως ορισµένη την αγωγή ή την ένσταση, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά 
στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα 
του δικαστηρίου της ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή ή την ένσταση, 
αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για 
τη θεµελίωση του αντίστοιχου δικαιώµατος. Πρόκειται και πάλι για παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της 
αγωγής ή της ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998). Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία 
της αγωγής ή της ένστασης ελέγχονται αναιρετικά ως πληµµέλειες από τους αριθµούς 
8 ή 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 1573/1981), συνιστά δε ποσοτική αοριστία η 
έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που απαιτεί ο εφαρµοστέος 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου για τη θεµελίωση του ασκούµενου µε την αγωγή ή την 
ένσταση δικαιώµατος, ενώ ως ποιοτική αοριστία χαρακτηρίζεται η επίκληση απλώς 
των στοιχείων του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών.  
- Η διάταξη του άρθρ. 361 ΑΚ, που ορίζει ότι προς σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε 
δικαιοπραξία απαιτείται, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, σύµβαση, 
καθιερώνει τον κανόνα ότι η ιδιωτική αυτονοµία µπορεί να παράγει ενοχικά 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις κατ' αρχήν µόνο µέσω σύµβασης και δεν αρκεί αντίθετα 
µονοµερής δικαιοπραξία, αφού το να αποκτά ένα άτοµο δικαιώµατα και πολύ 
περισσότερο υποχρεώσεις µε βάση τη βούληση άλλου ατόµου και χωρίς τη δική του 
συναίνεση προσκρούει στην αυτοδιάθεση και στην ισότητα των πολιτών, ως 
συνταγµατικά κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα (άρθρ. 2§1, 4§§1&  2 και 5§1 του 
Συντάγµατος).  
Συνέπεια άµεση της αρχής της αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης είναι η αρχή της 
ελευθερίας των συµβάσεων, που έµµεσα καθιερώνεται µε την αυτή διάταξη του άρθρ. 
361 ΑΚ ως έκφραση της οικονοµικής ελευθερίας, που αποτελεί και αυτή ατοµικό 
δικαίωµα κατοχυρωµένο από το άρθρ. 5§1 του Συντάγµατος (ΟλΑΠ 4/1998). 
Ελευθερία των συµβάσεων σηµαίνει α) ελευθερία του ατόµου να συνάπτει ή να µη 
συνάπτει σύµβαση τόσο γενικά όσο και µε συγκεκριµένο πρόσωπο ως 
αντισυµβαλλόµενο (ελευθερία επιλογής του αντισυµβαλλοµένου) και β) ελευθερία 
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καθορισµού του περιεχοµένου της σύµβασης. Απόρροια της αρχής της ελευθερίας 
των συµβάσεων και ιδίως της ελευθερίας προσδιορισµού του περιεχοµένου τους 
αποτελεί και η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής. Η σύµβαση αυτή είναι ιδιόρρυθµη 
διαρκής ενοχική σύµβαση εµπορικής συνεργασίας, µε βάση την οποία ο ένας 
συµβαλλόµενος, που είναι ο παραγωγός ή ο χονδρέµπορος, υποχρεούται να πωλεί 
αποκλειστικά στον άλλο συµβαλλόµενο, που είναι ο διανοµέας, τα εµπορεύµατα που 
έχουν συµφωνηθεί σε σχέση µε ορισµένη γεωγραφική περιοχή και τα οποία, στη 
συνέχεια, ο διανοµέας µεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνοµα, για δικό του 
λογαριασµό και µε δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο, δηλαδή ενεργεί ως ανεξάρτητος 
επαγγελµατίας διαµεσολαβητικές πράξεις στο εµπόριο. Ωστόσο µε τη σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής ο διανοµέας αναλαµβάνει, συνήθως, την υποχρέωση να 
ακολουθεί τις οδηγίες του παραγωγού ως προς την εµφάνιση και ποιότητα των 
πωλουµένων προϊόντων, να διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, 
να προστατεύει τα συµφέροντα και τη φήµη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία 
αποθέµατα για να µην παρουσιασθούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας µε δικά 
του έξοδα κατάλληλη οργάνωση και υποδοµή, ενώ ακόµη και όταν έχει το δικαίωµα 
να καθορίζει ο ίδιος τις τιµές µεταπώλησης των προϊόντων στους τρίτους, δεν 
αποκλείεται να έχουν συµβατικά καθορισθεί ανώτατα ή κατώτατα όρια τιµών. Η 
έννοια ειδικότερα της αποκλειστικότητας στη διανοµή ορισµένων προϊόντων είναι ότι 
ο παραγωγός αυτοδεσµεύεται µε τη σχετική σύµβαση να µην παραδίδει εµπορεύµατα 
σε τρίτους ανταγωνιστές του αποκλειστικού διανοµέα µέσα στην περιοχή της 
διανοµής και αντίστροφα ο αποκλειστικός διανοµέας υποχρεούται, κατά κανόνα, να 
µη διανέµει ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα στην ίδια περιοχή. Με τα 
χαρακτηριστικά αυτά η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής διαφοροποιείται από αυτή 
του εµπορικού αντιπροσώπου, αφού κατά το άρθρ. 1§2 του π.δ/τος 219/1991 "περί 
εµπορικών αντιπροσώπων" χαρακτηρίζεται ως εµπορικός αντιπρόσωπος ο 
ανεξάρτητος µεσολαβητής, στον οποίο ανατίθεται σε µόνιµη βάση (για ορισµένο ή 
αόριστο χρόνο) έναντι αµοιβής (προµήθειας) και συνήθως για συγκεκριµένη περιοχή 
είτε να διαπραγµατεύεται για λογαριασµό άλλου, δηλαδή του αντιπροσωπευοµένου, 
την πώληση ή την αγορά εµπορευµάτων είτε να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει τις 
συµβάσεις αυτές για λογαριασµό, αλλά και στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου, 
δηλαδή σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό διανοµέα, που ενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό του, ο εµπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητικές εργασίες 
διαµεσολάβησης στο όνοµα και για λογαριασµό του ίδιου του αντιπροσωπευοµένου. 
Ενδιάµεσο τύπου προσώπου, που διαµεσολαβεί και αυτό στη λειτουργία του 
εµπορίου, αποτελεί ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, δηλαδή το πρόσωπο που 
ενεργεί τις παραπάνω πράξεις στο όνοµά του, όπως και ο αποκλειστικός διανοµέας, 
όχι όµως για λογαριασµό του, αλλά για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου, όπως 
ακριβώς και ο εµπορικός αντιπρόσωπος. Τόσο η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής 
όσο και αυτή του παραγγελιοδοχικού αντιπροσώπου δεν ρυθµίζονται µε ειδικές 
διατάξεις, έχουν όµως τα στοιχεία εντολής, οπότε το υφιστάµενο ακούσιο (γνήσιο) 
κενό καλύπτεται µε αναλογική κατ' αρχήν εφαρµογή των διατάξεων του ΑΚ για την 
εντολή (άρθρ. 713-729), στις οποίες µάλιστα ρητά ως προς τη σύµβαση παραγγελίας 
(άρθρ. 90 του ΕµπΝ) παραπέµπει το άρθρ. 91 του ΕµπΝ σε συνδυασµό µε το άρθρ. 3 
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του ΕισΝΑΚ. Ήδη ορίστηκε µε το άρθρ. 14§4 του ν. 3557/2007 ότι οι διατάξεις του 
π.δ/τος 219/1991 "περί εµπορικών αντιπροσώπων", όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ/τα 
249/1993, 88/1994 και 312/1995, εφαρµόζονται αναλόγως στις συµβάσεις 
αντιπροσωπείας για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στις συµβάσεις αποκλειστικής 
διανοµής, εφόσον στο πλαίσιο αυτών ο διανοµέας ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής 
οργάνωσης του προµηθευτή, που κυρίως σηµαίνει ότι ακολουθεί τις οδηγίες του ως 
προς τις τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και την εµφάνιση των προϊόντων, 
δικαιούµενος να χρησιµοποιεί τα σήµατά του, αλλά και υποχρεούµενος να παρέχει σ' 
αυτόν πληροφορίες σχετικά µε το πελατολόγιό του και τις εξελίξεις στην αγορά 
ευθύνης του. Με δεδοµένο ωστόσο ότι η σύµβαση παραγγελιοδοχικής 
αντιπροσωπείας παρουσιάζει, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, µεγαλύτερη λειτουργική 
οµοιότητα µε τη σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας απ' ότι η σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής, αφού ο αποκλειστικός διανοµέας ενεργεί διαµεσολαβητικές 
εµπορικές πράξεις στο όνοµα και για λογαριασµό του, ενώ ο παραγγελιοδοχικός 
αντιπρόσωπος ενεργεί µεν στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό του εντολέα του, για 
λογαριασµό όµως του οποίου, αλλά και στο όνοµά του, δηλαδή του εντολέα, ενεργεί 
και ο εµπορικός αντιπρόσωπος, πρέπει για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, σε 
συνδυασµό και µε τις αρχές τις ισότητας και της καλής πίστης (άρθρ. 4§1 του 
Συντάγµατος, 288 ΑΚ), να γίνει δεκτό ότι µε βάση την αυτή διάταξη του άρθρ. 14§4 
του ν. 3577/2007 οι διατάξεις του π.δ/τος 219/1991 εφαρµόζονται αναλόγως και στις 
συµβάσεις παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας. Αποκλείεται έτσι και µετά το ν. 
3577/2007 η ευθεία εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 219/1991 στις παραπάνω 
συµβάσεις, η οποία βέβαια αποκλειόταν και προηγουµένως. Ειδικότερα οι διατάξεις 
του π.δ/τος 219/1991, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν ευθεία και άµεση εφαρµογή µόνο 
στον εµπορικό αντιπρόσωπο και δεν αφορούν άλλα πρόσωπα που διαµεσολαβούν στη 
λειτουργία του εµπορίου, αφού η κοινοτική αυτή Οδηγία αποσκοπεί στην εναρµόνιση 
των διατάξεων των κρατών µελών µόνον ως προς τους εµπορικούς αντιπροσώπους, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 1(2) της Οδηγίας και είναι τα πρόσωπα που 
ενεργούν πράξεις πώλησης ή αγοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό, αλλά και στο 
όνοµα απευθείας εκείνου που αντιπροσωπεύουν. Εποµένως η παραπάνω Οδηγία, η 
οποία δεν εµποδίζει κατά τα λοιπά τον εθνικό νοµοθέτη να θεσπίσει παρόµοιες 
διατάξεις και για παρεµφερείς τύπους επαγγελµατιών, που µεσολαβούν µε το δικό 
τους όνοµα ή και για δικό τους λογαριασµό στη λειτουργία του εµπορίου, χωρίς η 
θέσπιση τέτοιων διατάξεων, µε τις οποίες γίνεται υπέρβαση του ρυθµιστικού εύρους 
της Οδηγίας (uberschiessende Umsetzung), να θίγει την εφαρµογή του κοινοτικού και 
ήδη ενωσιακού δικαίου, στο µέτρο που δεν υπάρχει αντίστοιχο δίκαιο ως προς τους 
επαγγελµατίες αυτούς, δεν καλύπτει πάντως η ίδια τη δραστηριότητα των 
επαγγελµατιών αυτών και ούτε µπορεί να εφαρµοστεί αναλογικά σε συµβατικές 
σχέσεις διαφορετικές από αυτή του εµπορικού αντιπροσώπου, αφού στο επίπεδο του 
ενωσιακού δικαίου δεν γίνεται γενικώς δεκτή η δυνατότητα νοµολογιακής 
εναρµόνισης του δικαίου των κρατών µελών. Αντίστοιχα και το π.δ/γµα 219/1991, 
που ενσωµάτωσε την παραπάνω Οδηγία, αφορά µόνον τους εµπορικούς 
αντιπροσώπους, µε αντικείµενο µάλιστα δραστηριότητας αποκλειστικά την πώληση ή 
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την αγορά εµπορευµάτων και όχι και την παροχή υπηρεσιών προς τον εντολέα τους. 
Όµως δεν αποκλείεται η διαµεσολαβητική λειτουργία και των επαγγελµατιών αυτών, 
όπως προπάντων είναι ο διανοµέας και ο παραγγελιοδόχος, να προσοµοιάζει κατά 
περιεχόµενο µε τη λειτουργία της εµπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να 
ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία της. Τέτοια οµοιότητα υπάρχει, ιδίως, όταν οι 
επαγγελµατίες αυτοί αναλαµβάνουν µε τη σύµβαση υποχρεώσεις ανάλογες µε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν για τον εµπορικό αντιπρόσωπο από τις διατάξεις του 
άρθρ. 4§1 του π.δ/τος 219/1991 και ειδικότερα α) να παραλείπουν ανταγωνιστικές σε 
βάρος του εντολέα τους πράξεις κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη της 
σύµβασής τους, β) να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, γ) να προωθούν διαρκώς 
και αποκλειστικά τα προϊόντα του εντολέα τους στη συµβατική περιοχή ευθύνης 
τους, υποκείµενοι µάλιστα στον έλεγχό του ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων ή 
αναλόγως των αγορών, δ) να διαφηµίζουν τα πωλούµενα προϊόντα ακόµη και µε 
δικές τους δαπάνες και ε) να γνωστοποιούν στον εντολέα τους το πελατολόγιό τους. 
Η συνοµολόγηση ακριβώς των υποχρεώσεων αυτών, που δεν είναι πάντως αναγκαίο 
να συντρέχουν σωρευτικά, αλλά µπορούν και να παραλλάσσουν, έτσι ώστε η έλλειψη 
µιας από αυτές να καλύπτεται από την ιδιαίτερη ένταση των λοιπών, καθιστά τους 
παραπάνω επαγγελµατίες αναπόσπαστο και καθοριστικό µέρος του δικτύου της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εντολέα τους, αφού η εµπορική τους 
δραστηριότητα, µολονότι αναπτύσσεται µε δικό τους κίνδυνο, συνεπάγεται, 
εντούτοις, οφέλη αµέσως και για τον εντολέα τους, δηλαδή αυτός δεν αντλεί 
οικονοµικά οφέλη µόνον από την εκπλήρωση της κύριας συµβατικής τους 
υποχρέωσης, αλλά και από τις ως άνω ιδιαίτερες υποχρεώσεις τους, µε σπουδαιότερο 
γι' αυτόν όφελος το ότι λαµβάνει γνώση του πελατολογίου τους, οπότε και µπορεί, 
µετά τη λύση της σύµβασής τους, να το χρησιµοποιήσει, µέσω άλλων επαγγελµατιών, 
και να συνεχίσει έτσι να αποκοµίζει οικονοµικά οφέλη. Στις περιπτώσεις αυτές ναι 
µεν δεν είναι δυνατή στη συµβάσεις αποκλειστικής διανοµής και εµπορικής 
παραγγελίας η ευθεία εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 219/1991, όµως, µε βάση 
πάντοτε τις αρχές της ισότητας και της καλής πίστης, ενδείκνυται και πριν από το ν. 
3577/2007, η αναλογική, ολική ή µερική, εφαρµογή των διατάξεών του και στις 
συµβάσεις αυτές και γενικότερα σε όσες διαµεσολαβητικές εµπορικές συµβάσεις 
εµφανίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας και 
υπάρχει παρόµοια κατάσταση συµφερόντων που δηµιουργεί αντίστοιχη ανάγκη 
προστασίας, αφού το αντίθετο ούτε από την αντίστοιχη κοινοτική ρύθµιση συνάγεται 
ούτε εξ αντιδιαστολής µπορεί να συναχθεί από τη σιωπή του διατάγµατος αυτού και 
την περιορισµένη (και όχι περιοριστική) ρυθµιστική εµβέλεια των διατάξεών του, αν 
ληφθεί ειδικότερα υπόψη ότι ο νοµοθέτης, έχοντας ως άµεση προτεραιότητα να 
εισάγει µε το π.δ/γµα 219/1991 τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ στο 
εσωτερικό δίκαιο, δεν είχε ταυτόχρονα ως σκοπό να περιορίσει οπωσδήποτε την 
εφαρµογή του αποκλειστικά στους εµπορικούς αντιπροσώπους και σιωπηρά να 
αποκλείσει από την εφαρµογή του παρόµοιες εµπορικές διαµεσολαβητικές 
δραστηριότητες. Κατά την έννοια αυτή διαπιστώνεται συγκριτικά µε τη ρύθµιση του 
π.δ/τος 219/1991 για τον εµπορικό αντιπρόσωπο η ύπαρξη αντίστοιχου κενού στη 
νοµοθετική ρύθµιση των λοιπών παρεµφερών µ' αυτόν τύπων επαγγελµατικής 
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διαµεσολάβησης στη λειτουργία του εµπορίου, που δεν δικαιολογείται στο σύστηµα 
της έννοµης τάξης, όπως έµµεσα επιβεβαιώνεται και από την κατά παραποµπή 
νοµοθέτηση µε το άρθρ. 14§4 του ν. 3577/2007. Πρόκειται δηλαδή για ασύγγνωστο 
ακούσιο κενό, το οποίο ο νοµοθέτης όφειλε να προβλέψει και να καλύψει 
(πρωτογενές κενό), αφού κενό συνιστά γενικώς η έλλειψη στη συγκεκριµένη 
περίπτωση σύννοµης ρύθµισης, µολονότι η έννοµη τάξη την αξιώνει λόγω της 
οµοιότητας της περίπτωσης αυτής µε άλλες ρυθµισµένες στο νόµο περιπτώσεις. 
Μάλιστα κενό δεν συνιστά µόνον η παντελής έλλειψη ρύθµισης στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αλλά και η ελλιπής ρύθµιση, όταν συνιστά αδικαιολόγητη απόκλιση από 
τις ρυθµισµένες όµοιες περιπτώσεις, οπότε ανακύπτει και πάλι ανάγκη πλήρωσης του 
κενού µέσω της αναλογίας, η οποία ως ειδικότερη έκφραση της τελολογικής µεθόδου 
ερµηνείας και εφαρµογής του δικαίου στηρίζεται στην ουσιώδη οµοιότητα της 
αρρύθµιστης περίπτωσης µε ρυθµισµένες από την έννοµη τάξη περιπτώσεις. Η θέση 
άλλωστε αυτή είναι σύµφωνη µε την ερµηνεία που δόθηκε για το ίδιο ζήτηµα µε την 
υπ' αριθ. 698074/2004 διάταξη του ∆ΕΚ, στο οποίο το πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
απευθύνθηκε µε την υπ' αριθ. 3710/2001 προδικαστική απόφασή του, διατυπώνοντας 
µ' αυτή κατά το άρθρ. 234 ΣΕΚ ανάλογα ερωτήµατα στο πλαίσιο της ένδικης 
διαφοράς. Συγκεκριµένα προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της διάταξης 
αυτής (άρθρ. 561§2 ΚΠολ∆) ότι οι κρίσιµες παραδοχές του ∆ΕΚ είναι ότι "δεν 
υφίσταται εύλογη αµφιβολία ως προς το ότι η επίµαχη κατάσταση της κύριας δίκης 
δεν περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 86/653 (σκέψη 18)", ότι 
"ανεξαρτήτως του ερωτήµατος, αν µπορεί να αποβεί χρήσιµη η εναρµόνιση των 
κανόνων των κρατών µελών που αποσκοπούν στην προστασία του επαγγέλµατος των 
παραγγελιοδόχων, ερώτηµα στο οποίο δεν εναπόκειται στο ∆ικαστήριο να απαντήσει, 
συνοµολογείται ότι η εναρµόνιση αυτή δεν υφίσταται επί του παρόντος, εν πάση 
όµως περιπτώσει η εναρµόνιση αυτή δεν µπορεί να θεσπισθεί στο κοινοτικό δίκαιο 
νοµολογιακώς (σκέψη 19)", και ότι "κατά τα λοιπά η νοµοθετική αυτή κατάσταση σε 
κοινοτικό επίπεδο δεν εµποδίζει τον εθνικό νοµοθέτη να προβλέψει πρόσφορους για 
την προστασία των παραγγελιοδόχων κανόνες, εµπνεόµενους από τις διατάξεις της 
Οδηγίας 86/653, εφόσον τούτο είναι προφανώς χρήσιµο και καθόσον καµία άλλη 
διάταξη του κοινοτικού δικαίου δεν το εµποδίζει (σκέψη 20)". Με βάση τις σκέψεις 
αυτές το ∆ΕΚ διατύπωσε τελικά το ακόλουθο διατακτικό: "Η Οδηγία 86/653/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1986, για το συντονισµό των δικαίων των 
κρατών µελών, αναφορικά µε τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους 
επαγγελµατίες), έχει την έννοια ότι τα πρόσωπα αυτά, που ενεργούν για λογαριασµό 
ενός αντιπροσωπευοµένου, αλλά ιδίω ονόµατι, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
της Οδηγίας αυτής". Οπωσδήποτε η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής του π.δ/τος 
219/ 1991 για τον εµπορικό αντιπρόσωπο και σε άλλες µορφές εµπορικών 
διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων κρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc), µε την έννοια 
όχι βέβαια επιλεκτικά, έτσι ώστε η αναλογία να αποτελεί για την περίπτωση αυτή 
εισαγωγή στην πραγµατικότητα ατοµικού δικαίου, αλλά θα πρέπει η ατοµική 
περίπτωση να συγκεντρώνει τα στοιχεία που δικαιολογούν εξ αντικειµένου την 
επέκταση και σ' αυτή των ρυθµίσεων του ως άνω π.δ/τος. ∆ηλαδή µε βάση τα 
στοιχεία αυτά επιτυγχάνεται η αναλογική εφαρµογή του π.δ/τος 219/1991 σε κάθε 
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όµοια περίπτωση και όχι αποκλειστικά στην κρινόµενη ατοµική περίπτωση και 
µάλιστα κατά τον ίδιο αντικειµενικό τρόπο εξειδικεύεται και η δυνατότητα 
αναλογικής εφαρµογής των επιµέρους διατάξεων του π.δ/τος στο σύνολο των όµοιων 
περιπτώσεων, οπότε ασφαλώς δεν πρόκειται για ανεπίτρεπτη από το άρθρ. 26 του 
Συντάγµατος άσκηση νοµοθετικού έργου από το δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό 
κρίνεται και η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής του άρθρ. 9 του π.δ/τος 219/1991 
σε κάθε δυνατή περίπτωση και η επιδίκαση έτσι της προβλεπόµενης από το άρθρο 
αυτό αποζηµίωσης πελατείας, που δικαιολογείται συνεπώς και στη σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής ή παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας, όταν συντρέχουν τα 
αναγκαία προς τούτο στοιχεία. Ειδικότερα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω 
άρθρου ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της σύµβασης εµπορικής 
αντιπροσωπείας αποζηµίωση, εάν κατά τη διάρκεια αυτής έφερε νέους πελάτες ή 
προήγαγε σηµαντικά τις υποθέσεις µε τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας 
διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις µε τους πελάτες 
αυτούς, εφόσον, µε βάση όλες τις περιστάσεις και ιδιαίτερα τις προµήθειες που χάνει 
ο εµπορικός αντιπρόσωπος από τις υποθέσεις µε τους ίδιους πελάτες, σε συνδυασµό 
και µε την τυχόν ρήτρα µη ανταγωνισµού, παρίσταται ως δίκαιη η καταβολή της 
αποζηµίωσης, η οποία κατά ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναµο µε το 
µέσο ετήσιο όρο των αµοιβών που εισέπραξε ο εµπορικός αντιπρόσωπος κατά τα 
πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύµβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η 
αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της εν λόγω περιόδου. Από τις 
παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η αποζηµίωση πελατείας είναι µια ιδιόρρυθµη 
αξίωση αµοιβής που κινείται µεταξύ δύο ισοδύναµων πόλων, εκείνου της αµοιβής και 
εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό της ως ένα είδος 
εύλογης ή δίκαιης αποζηµίωσης, που προσοµοιάζει µε την αποζηµίωση για διαφυγόν 
κέρδος µε στοιχεία παράλληλα και από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Η αξίωση αυτή 
γεννιέται όταν συντρέξουν σωρευτικά όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, τις οποίες 
πρέπει να επικαλεσθεί µε τη σχετική αγωγή του και να αποδείξει ο εµπορικός 
αντιπρόσωπος, δηλαδή απαιτείται α) η εισφορά νέων πελατών ή η σηµαντική 
προαγωγή των υποθέσεων µε τους υπάρχοντες πελάτες από τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, β) η διατήρηση και µετά την λύση της 
σύµβασης ουσιαστικών ωφελειών για τον αντιπροσωπευόµενο, που προκύπτουν από 
τις υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς και γ) η καταβολή της αποζηµίωσης να είναι 
δίκαιη µε βάση όλες τις περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. Ως εισφορά 
νέων πελατών νοείται η προσέλκυση από τη δραστηριότητα του εµπορικού 
αντιπροσώπου νέων πελατών, δηλαδή πελατών που δεν υπήρχαν προηγουµένως, ως 
σηµαντική δε προαγωγή των υποθέσεων µε υπάρχοντες πελάτες νοείται η ασυνήθιστη 
αύξηση του κύκλου των εµπορικών συναλλαγών µ' αυτούς. Αντίστοιχα διατήρηση 
των ουσιαστικών ωφελειών για τον παραγωγό από υποθέσεις µε τους νέους ή 
παλαιούς πελάτες του εµπορικού αντιπροσώπου υπάρχει όχι µόνο όταν επιβιώνουν 
τυχόν διαρκείς συµβάσεις, που είχε καταρτίσει µε τρίτους ο εµπορικός αντιπρόσωπος, 
αλλά και όταν από την εκµετάλλευση του γνωστού στον παραγωγό πελατολογίου του 
αντιπροσώπου, υπάρχει, για την ίδια περιοχή, εν δυνάµει πελατεία µε την προοπτική 
κέρδους γι' αυτόν, έστω και αν τα συµβατικά προϊόντα είναι επώνυµα και συνεπώς 
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γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, λόγω και των διαφηµιστικών ενεργειών του ίδιου 
του παραγωγού. Κριτήρια τέλος για τον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης 
πελατείας συνιστούν το µέγεθος της πελατείας που παραµένει στον παραγωγό µετά 
τη λύση της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας, η αντίστοιχη ωφέλειά του και η 
δηµιουργία κέρδους για τον αντιπρόσωπο, αν συνεχιζόταν η σύµβαση, η σχετική δε 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ποσό της δίκαιης αποζηµίωσης 
πελατείας ανήκει στη διακριτική ευχέρειά του και δεν ελέγχεται αναιρετικά, αφού 
σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, χωρίς υπαγωγή του 
πορίσµατος σε νοµική έννοια, οπότε και δεν νοείται εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου 
είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου. Με τα δεδοµένα αυτά εφαρµοστέες αναλογικά στην 
κρινόµενη υπόθεση µπορούν, µεταξύ άλλων, να είναι κατ' αρχήν και οι διατάξεις των 
άρθρ. 8 και 9 του π.δ/τος 219/1991, αφού κατά τις αναιρετικά ανέλεγκτες ουσιαστικές 
παραδοχές της πρωτόδικης οριστικής απόφασης (άρθρ. 561§1 ΚΠολ∆) και κατ' 
επέκταση και της αναιρεσιβαλλόµενης εφετειακής απόφασης, που την επικύρωσε, η 
αναιρεσείουσα, η οποία συµφώνησε µε την πρώτη των αναιρεσιβλήτων ότι θα 
αγόραζε από αυτή τα προϊόντα της (παγωτά διαφόρων τύπων) στο δικό της όνοµα, τα 
οποία στη συνέχεια θα πουλούσε σε πελάτες της, στις περιφέρεις των νοµών 
Πρέβεζας και Λευκάδας, ενεργώντας όµως για λογαριασµό της πρώτης των 
αντιδίκων της, έναντι προµήθειας 19%, που θα αφαιρούσε κατά την εξόφληση της 
αξίας των παγωτών ήδη κατά την παραλαβή τους, συνδέθηκε µε σχέση 
παραγγελιοδοχικού αντιπροσώπου µε την πρώτη αναιρεσίβλητη. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σπύρου Γ. Αλεξανδρή, ∆ικηγόρου LL.M. 
  
Ναι της Ολοµέλειας του ΑΠ στην αναλογική εφαρµογή του Π∆ 219/91, όπως 
ισχύει, στις διαµεσολαβητικές συµβάσεις (παραγγελιοδοχικού αντιπροσώπου και 
διαρκούς πρακτορείας). 
Όπως είναι γνωστό, το ζήτηµα της αναλογικής εφαρµογής του Π∆ 219/91 «Περί 
Εµπορικών Αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ», στις 
διαµεσολαβητικές συµβάσεις (ιδίως σύµβαση διανοµής) απασχόλησε µε ιδιαίτερη 
ένταση τόσο τη νοµολογία όσο και τη θεωρία[1]. 
Επίσης το όλο ζήτηµα, µετά από προδικαστικό ερώτηµα που έθεσε πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο[2] ,ταξίδεψε στο Λουξεµβούργο και απασχόλησε και την νοµολογία του 
∆ΕΚ (ήδη ∆ΕΕ), το οποίο µε Αιτιολογηµένη ∆ιάταξη[3] ναι µεν έκρινε ότι δεν 
τίθεται ζήτηµα αναλογικής εφαρµογής της Οδηγίας σε άλλες διαµεσολαβητικές 
συµβάσεις, πλην ο Εθνικός Νοµοθέτης είναι ελεύθερος να προβλέψει και θεσπίσει 
διατάξεις πρόσφορες για την προστασία παραγγελιοδόχων (η υπόθεση Μαυρωνά 
αφορούσε παραγγελιοδοχικό αντιπρόσωπο). 
Ο ΑΠ µε την σηµαντικότατη απόφασή του 139/2006 έκρινε ότι υφίσταται γνήσιο 
(ακούσιο) νοµοθετικό κενό και είναι δυνατή η αναλογική εφαρµογή του Π∆ και στις 
άλλες διαµεσολαβητικές συµβάσεις[4]. 
Η άνω κρίση της αποφάσεως ΑΠ 139/2006, η οποία επισφραγίστηκε στη συνέχεια µε 
σειρά αποφάσεων του ίδιου δικαστηρίου[5] υιοθετήθηκε από τον Έλληνα νοµοθέτη, 
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πλην µε µία σηµαντική διαφορά. Mε την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 στοιχ. α και β 
του ν. 3557/2007 θεσπίστηκε η «ανάλογη εφαρµογή» του Π∆ µόνο στις συµβάσεις 
αντιπροσωπείας που αφορούν παροχή υπηρεσιών και αυτές της αποκλειστικής 
διανοµής. Η νέα διάταξη έχει επί λέξει ως εξής: «4. Οι διατάξεις του Π∆, όπως ισχύει, 
εφαρµόζονται αναλόγως στις συµβάσεις: α) αντιπροσωπείας, οι οποίες αφορούν 
παροχή υπηρεσιών, β) αποκλειστικής διανοµής, εφόσον, ως συνέπεια της σύµβασης 
αυτής, ο διανοµέας ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής οργάνωσης του προµηθευτή». 
Αυτό δε παρά την απόφαση ΑΠ 139/2006, η οποία στην µείζονα σκέψη της προκρίνει 
την αναλογική εφαρµογή σε όλες τις διαµεσολαβητικές συµβάσεις, που διαθέτουν τα 
κριτήρια της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η άνω διάταξη δεν ενσωµατώνεται στο Π∆, ούτε 
συνιστά τροποποίηση του τελευταίου, όπως αυτές που έγιναν µε τα Π∆ 264/1991 , 
249/1993, 88/1994 και 312/1995. Για το λόγο αυτό ορθά περιλήφθηκε σε τυπικό 
νόµο, δεδοµένου ότι δεν αφορά σε (προσήκουσα) µεταφορά της οδηγίας για τους 
εµπορικούς αντιπροσώπους στο εσωτερικό δίκαιο και εποµένως δεν θα µπορούσε να 
θεσπιστεί µε Π∆ κατ’ εξουσιοδότηση των νοµοθετικών διατάξεων που αναφέρονται 
στο προοίµιο του Π∆ και αφορούν τη µεταφορά κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό 
δίκαιο[6]. 
∆υστυχώς η άνω (περιορισµένη) επιλογή του Έλληνα Νοµοθέτη προκάλεσε κάποια 
σύγχυση. Έτσι στην θεωρία και στην νοµολογία αναζωπυρώθηκε η συζήτηση και ο 
προβληµατισµός κατά πόσο το Π∆ εφαρµόζεται αναλογικά σε όλες τις 
διαµεσολαβητικές συµβάσεις µε αποτέλεσµα, το όλο ζήτηµα να παραπεµφθεί στην 
Ολοµέλεια του ΑΠ, προκειµένου να αποφανθεί σχετικώς[7] 
Πλέον η Ολ. ΑΠ[8] µε τις αποφάσεις της (µε µειοψηφία οκτώ µελών[9]) 15/2013 
(αφορά την σύµβαση διαρκούς πρακτορείας ταξιδίων) και 16/2013 (αφορά την 
σύµβαση παραγγελιοδοχικού αντιπροσώπου) µε εξαιρετικές και εµπλουτισµένες 
σκέψεις σε σχέση µε την ΑΠ 139/2006, απεφάνθη υπέρ της αναλογικής εφαρµογής 
του Π∆ 219/91 στις διαµεσολαβητικές αποφάσεις, εφόσον βεβαίως πληρούνται κατά 
περίπτωση τα κριτήρια της αναλογικής εφαρµογής του Π∆, κρίνοντας ότι υφίσταται 
«…ασύγνωστο ακούσιο κενό, το οποίο ο νοµοθέτης όφειλε να προβλέψει και να 
καλύψει (πρωτογενές κενό), αφού κενό συνιστά γενικώς η έλλειψη στη συγκεκριµένη 
περίπτωση σύννοµης ρύθµισης, µολονότι η έννοµη τάξη την αξιώνει λόγω της 
οµοιότητας της περίπτωσης αυτής µε άλλες ρυθµισµένες στο νόµο περιπτώσεις. 
Μάλιστα κενό δεν συνιστά µόνον η παντελής έλλειψη ρύθµισης στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αλλά και η ελλιπής ρύθµιση, όταν συνιστά αδικαιολόγητη απόκλιση από τις 
ρυθµισµένες όµοιες περιπτώσεις, οπότε ανακύπτει και πάλι ανάγκη πλήρωσης του 
κενού µέσω της αναλογίας, η οποία ως ειδικότερη έκφραση της τελολογικής µεθόδου 
ερµηνείας και εφαρµογής του δικαίου στηρίζεται στην ουσιώδη οµοιότητα της 
αρρύθµιστης περίπτωσης µε ρυθµισµένες από την έννοµη τάξη περιπτώσεις. 
Οπωσδήποτε η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής του π.δ/τος 219/ 1991 για τον 
εµπορικό αντιπρόσωπο και σε άλλες µορφές εµπορικών διαµεσολαβητικών 
δραστηριοτήτων κρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc), µε την έννοια όχι βέβαια 
επιλεκτικά, έτσι ώστε η αναλογία να αποτελεί για την περίπτωση αυτή εισαγωγή στην 
πραγµατικότητα ατοµικού δικαίου, αλλά θα πρέπει η ατοµική περίπτωση να 
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συγκεντρώνει τα στοιχεία που δικαιολογούν εξ αντικειµένου την επέκταση και σ΄ αυτή 
των ρυθµίσεων του ως άνω π.δ/τος. ∆ηλαδή µε βάση τα στοιχεία αυτά επιτυγχάνεται η 
αναλογική εφαρµογή του π.δ/τος 219/1991 σε κάθε όµοια περίπτωση και όχι 
αποκλειστικά στην κρινόµενη ατοµική περίπτωση και µάλιστα κατά τον ίδιο 
αντικειµενικό τρόπο εξειδικεύεται και η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής των 
επιµέρους διατάξεων του π.δ/τος στο σύνολο των όµοιων περιπτώσεων, οπότε ασφαλώς 
δεν πρόκειται για ανεπίτρεπτη από το αρθρ. 26 του Συντάγµατος άσκηση νοµοθετικού 
έργου από το δικαστήριο…». 
Κατά τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον σε νοµολογιακό επίπεδο, µία 
συζήτηση, η οποία ταλάνισε την νοµολογία τόσο των ∆ικαστηρίων της ουσίας όσο 
και του Ακυρωτικού πάνω από µία εικοσαετία. 
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Εµπορικές Συµβάσεις - Σύµβαση πρακτορείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 15 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σύµβαση ναυτικής πρακτορείας. Αναλογική εφαρµογή των ρυθµίσεων περί 
αποζηµίωσης πελατείας που ισχύουν για την εµπορική αντιπροσωπεία (άρθ. 9 παρ. 1 
του Π∆/τος 219/1991). 
- Στις σύγχρονες εµπορικές συναλλαγές καθοριστικός είναι ο ρόλος των 
διαµεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις στον 
εντολέα τους ή ευρύτερα στο κοινό, όπως είναι και οι επιχειρήσεις πρακτορείας. Η 
σχετική µ' αυτές ρύθµιση στο νόµο είναι εξαιρετικά ελλιπής, αφού ως γενική διάταξη 
υπάρχει µόνο αυτή του άρθρ. 2 του από 2(14).5.1835 διατάγµατος "περί της 
αρµοδιότητας των εµποροδικείων", σύµφωνα µε την οποία θεωρείται ως πράξη 
εµπορική και η επιχείρηση πρακτορείας, ενώ ειδικές διατάξεις υπάρχουν µόνο για 
ορισµένες µορφές πρακτορικής δράσης, όπως αυτή του ναυτικού πράκτορα, που 
ρυθµίζεται από το Π∆ 229/1995 και το τροποποιητικό αυτού Π∆ 427/1995, µόνον 
όµως ως προς την οργάνωση και την άσκηση του επαγγέλµατος του ναυτικού 
πράκτορα και όχι ως προς τη σύµβαση καθ' εαυτή της ναυτικής πρακτορείας. Σε όλες 
πάντως τις περιπτώσεις η επιχείρηση πρακτορείας έχει ως αντικείµενο την έναντι 
ανταλλάγµατος παροχή προς το κοινό ιδιωτικών υπηρεσιών κάθε φύσης, ειδικότερα 
δε ναυτικός πράκτορας είναι ο ανεξάρτητος επιχειρηµατίας (φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο), που παρέχει µε αµοιβή υπηρεσίες σχετικές µε τη θαλάσσια αποστολή, σε 
ορισµένη συνήθως γεωγραφική περιοχή και αναλόγως σε µόνιµη ή πρόσκαιρη βάση, 
διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό πλήρως οργανωµένο γραφείο, στελεχωµένο µε 
πρόσωπα της δικής του επιλογής, τα οποία προσλαµβάνει και απολύει ο ίδιος. Κατά 
την έννοια αυτή οι παρεχόµενες προς το κοινό υπηρεσίες του ναυτικού πράκτορα 
µπορούν να αφορούν έναν ή περισσότερους εφοπλιστές ή πλοιοκτήτες, για 
λογαριασµό των οποίων αυτός ενεργεί είτε στο όνοµά τους είτε στο δικό του όνοµα. 
Αντίστοιχα η σχέση του ναυτικού πράκτορα µ' αυτούς προσλαµβάνει το χαρακτήρα 
είτε της εµπορικής αντιπροσωπείας προς παροχή υπηρεσιών είτε της 
παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας, αφού κύριο µεν γνώρισµα του εµπορικού 
αντιπροσώπου είναι ότι ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευοµένου, ενώ αντίθετα ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος ενεργεί µε 
το δικό του όνοµα για λογαριασµό όµως του αντιπροσωπευοµένου (άρθρ. 90 ΕµπΝ). 
Κατά την αυτή διάκριση και η σχέση των λοιπών πρακτόρων µε τους εντολείς τους 
ταυτίζεται ή έστω οµοιάζει µε αυτή του εµπορικού ή του παραγγελιοδοχικού 
αντιπροσώπου. 
Συνεπώς εφόσον η σύµβαση πρακτορείας έχει σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία 
εντολής και η ρύθµισή της, µολονότι αναγκαία, είναι ελλιπής, καταλείποντας ακούσιο 
(γνήσιο) κενό, εφαρµόζονται αναλογικά σ' αυτή οι διατάξεις κατ' αρχήν του ΑΚ για 
την εντολή (άρθρ. 713-729), στις οποίες µάλιστα ρητά ως προς τη σύµβαση 
παραγγελίας παραπέµπει το άρθρ. 91 του ΕµπΝ σε συνδυασµό µε το άρθρ. 3 του 
ΕισΝΑΚ. Ήδη ορίστηκε µε το άρθρ. 14§4 του ν. 3557/2007 ότι στις συµβάσεις 
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αντιπροσωπείας για την παροχή υπηρεσιών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
Π∆/τος 219/1991 "περί εµπορικών αντιπροσώπων", όπως τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆/τα 249/1993, 88/1994 και 312/1995. Εποµένως οι διατάξεις του διατάγµατος 
αυτού εφαρµόζονται έκτοτε αναµφίβολα και στις συµβάσεις πρακτορείας µε 
χαρακτήρα εµπορικής αντιπροσωπείας. Οι διατάξεις του ίδιου Π∆/τος ορίστηκε µε το 
ως άνω άρθρ. 14 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 ότι εφαρµόζονται αναλόγως και στις 
συµβάσεις αποκλειστικής διανοµής, εφόσον στο πλαίσιο αυτών ο διανοµέας ενεργεί 
ως τµήµα της εµπορικής οργάνωσης του προµηθευτή, που σηµαίνει κυρίως ότι 
ακολουθεί τις οδηγίες του ως προς τις τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και την 
εµφάνιση των προϊόντων, δικαιούµενος να χρησιµοποιεί τα σήµατά του, αλλά και 
υποχρεούµενος να παρέχει σ' αυτόν πληροφορίες σχετικά µε το πελατολόγιό του και 
τις εξελίξεις στην αγορά ευθύνης του. Με δεδοµένο ωστόσο ότι η σύµβαση 
παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας παρουσιάζει µεγαλύτερη λειτουργική οµοιότητα 
µε τη σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας απ' ότι η σύµβαση αποκλειστικής 
διανοµής, αφού ο αποκλειστικός διανοµέας ενεργεί διαµεσολαβητικές εµπορικές 
πράξεις στο όνοµα και για λογαριασµό του, ενώ ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος 
ενεργεί µεν στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό του εντολέα του, για λογαριασµό 
όµως του οποίου, αλλά και στο όνοµά του, δηλαδή του εντολέα, ενεργεί και ο 
εµπορικός αντιπρόσωπος, πρέπει για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, σε 
συνδυασµό και µε τις αρχές τις ισότητας και της καλής πίστης (άρθρ. 4 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, 288 ΑΚ), να γίνει δεκτό ότι µε βάση την αυτή διάταξη του άρθρ. 14 
παρ. 4 του Ν. 3577/2007 οι διατάξεις του π.δ/τος 219/1991 εφαρµόζονται αναλόγως 
και στις συµβάσεις παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας και συνεπώς και στις 
συµβάσεις πρακτορείας, όταν έχουν το χαρακτήρα αυτό. Αποκλείεται έτσι και µετά 
το Ν. 3577/2007 η ευθεία εφαρµογή των διατάξεων του Π∆/τος 219/1991 στις 
παραπάνω συµβάσεις, η οποία βέβαια αποκλειόταν και προηγουµένως. Ειδικότερα οι 
διατάξεις του Π∆/τος 219/1991, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν ευθεία και άµεση 
εφαρµογή µόνο στον εµπορικό αντιπρόσωπο και δεν αφορούν άλλα πρόσωπα που 
διαµεσολαβούν στη λειτουργία του εµπορίου, αφού η ως άνω κοινοτική Οδηγία, όπως 
ήδη µε την υπ' αριθ. 698074/2004 διάταξη έκρινε και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπόθεση C-85/2003 Μαυρωνά και Σια Ο.Ε. κατά ∆ΕΛΤΑ 
Εταιρείας Συµµετοχών Α.Ε., αποσκοπεί στην εναρµόνιση των διατάξεων των κρατών 
µελών µόνον ως προς τους εµπορικούς αντιπροσώπους, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στο άρθρ. 1(2) της Οδηγίας και είναι τα πρόσωπα που ενεργούν πράξεις πώλησης ή 
αγοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό, αλλά και στο όνοµα απευθείας εκείνου που 
αντιπροσωπεύουν. Εποµένως η παραπάνω Οδηγία, η οποία δεν εµποδίζει κατά τα 
λοιπά τον εθνικό νοµοθέτη να θεσπίσει παρόµοιες διατάξεις και για παρεµφερείς 
τύπους επαγγελµατιών, που µεσολαβούν µε το δικό τους όνοµα ή και για δικό τους 
λογαριασµό στη λειτουργία του εµπορίου, χωρίς η θέσπιση τέτοιων διατάξεων, µε τις 
οποίες γίνεται υπέρβαση του ρυθµιστικού εύρους της Οδηγίας (uberschiessende 
Umsetzung), να θίγει την εφαρµογή του κοινοτικού και ήδη ενωσιακού δικαίου, στο 
µέτρο που δεν υπάρχει αντίστοιχο δίκαιο ως προς τους επαγγελµατίες αυτούς, δεν 
καλύπτει πάντως η ίδια τη δραστηριότητα των επαγγελµατιών αυτών και ούτε µπορεί 
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να εφαρµοστεί αναλογικά σε συµβατικές σχέσεις διαφορετικές από αυτή του 
εµπορικού αντιπροσώπου, αφού στο επίπεδο του ενωσιακού δικαίου δεν γίνεται 
γενικώς δεκτή η δυνατότητα νοµολογιακής εναρµόνισης του δικαίου των κρατών 
µελών. Αντίστοιχα και το Π∆ 219/1991, που ενσωµάτωσε την παραπάνω Οδηγία, 
αφορά µόνον τους εµπορικούς αντιπροσώπους, ορίζοντας µε το άρθρ. 1 παρ. 2 αυτού 
ότι εµπορικός αντιπρόσωπος είναι ο ανεξάρτητος µεσολαβητής, στον οποίο 
ανατίθεται σε µόνιµη βάση (για ορισµένο ή αόριστο χρόνο) έναντι αµοιβής 
(προµήθειας) και συνήθως για συγκεκριµένη περιοχή η διαπραγµάτευση ή και η 
σύναψη στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου συµβάσεων 
πώλησης ή αγοράς εµπορευµάτων, δηλαδή σε αντίθεση µε άλλους επαγγελµατίες, 
που διαµεσολαβούν και αυτοί στη λειτουργία του εµπορίου, ενεργώντας όµως στο 
δικό τους όνοµα, ο εµπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί κατά το άρθρ. 1§2 του π.δ/τος 
219/1991 βοηθητικές εργασίες διαµεσολάβησης στο όνοµα και για λογαριασµό του 
ίδιου του αντιπροσωπευοµένου, µε αντικείµενο µάλιστα αποκλειστικά την πώληση ή 
την αγορά εµπορευµάτων και όχι και την παροχή υπηρεσιών προς τον εντολέα τους. 
Όµως δεν αποκλείεται η διαµεσολαβητική λειτουργία και των επαγγελµατιών αυτών, 
όπως προπάντων είναι ο διανοµέας και ο παραγγελιοδόχος µε τη µορφή ενδεχοµένως 
και του πράκτορα, να προσοµοιάζει κατά περιεχόµενο µε τη λειτουργία της 
εµπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη 
στοιχεία της. Τέτοια οµοιότητα υπάρχει, ιδίως, όταν οι επαγγελµατίες αυτοί 
αναλαµβάνουν µε τη σύµβαση υποχρεώσεις ανάλογες µε τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν για τον εµπορικό αντιπρόσωπο από τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 1 του 
Π∆/τος 219/1991 και ειδικότερα α) να παραλείπουν ανταγωνιστικές σε βάρος του 
εντολέα τους πράξεις κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη της σύµβασής τους, β) 
να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, γ) να προωθούν διαρκώς και αποκλειστικά τα 
προϊόντα του εντολέα τους στη συµβατική περιοχή ευθύνης τους, υποκείµενοι 
µάλιστα στον έλεγχό του ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων ή αναλόγως των 
αγορών, δ) να διαφηµίζουν τα πωλούµενα προϊόντα ακόµη και µε δικές τους δαπάνες 
και ε) να γνωστοποιούν στον εντολέα τους το πελατολόγιό τους. Η συνοµολόγηση 
ακριβώς των υποχρεώσεων αυτών, που δεν είναι πάντως αναγκαίο να συντρέχουν 
σωρευτικά, αλλά µπορούν και να παραλλάσσουν, έτσι ώστε η έλλειψη µιας από αυτές 
να καλύπτεται από την ιδιαίτερη ένταση των λοιπών, καθιστά τους παραπάνω 
επαγγελµατίες αναπόσπαστο και καθοριστικό µέρος του δικτύου της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του εντολέα τους, αφού η εµπορική τους δραστηριότητα, µολονότι 
αναπτύσσεται µε δικό τους κίνδυνο, συνεπάγεται, εντούτοις, οφέλη αµέσως και για 
τον εντολέα τους, δηλαδή αυτός δεν αντλεί οικονοµικά οφέλη µόνον από την 
εκπλήρωση της κύριας συµβατικής τους υποχρέωσης, αλλά και από τις ως άνω 
ιδιαίτερες υποχρεώσεις τους, µε σπουδαιότερο γι' αυτόν όφελος το ότι λαµβάνει 
γνώση του πελατολογίου τους, οπότε και µπορεί, µετά τη λύση της σύµβασής τους, 
να το χρησιµοποιήσει, µέσω άλλων επαγγελµατιών, και να συνεχίσει έτσι να 
αποκοµίζει οικονοµικά οφέλη. Στις περιπτώσεις αυτές ναι µεν δεν είναι δυνατή στη 
συµβάσεις αποκλειστικής διανοµής και εµπορικής παραγγελίας - πρακτορείας η 
ευθεία εφαρµογή των διατάξεων του Π∆/τος 219/1991, όµως, µε βάση πάντοτε τις 
αρχές της ισότητας και της καλής πίστης, ενδείκνυται και πριν από το Ν. 3577/2007, 
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η αναλογική, ολική ή µερική, εφαρµογή των διατάξεών του και στις συµβάσεις αυτές 
και γενικότερα σε όσες διαµεσολαβητικές εµπορικές συµβάσεις εµφανίζουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας και υπάρχει 
παρόµοια κατάσταση συµφερόντων που δηµιουργεί αντίστοιχη ανάγκη προστασίας, 
αφού το αντίθετο ούτε από την αντίστοιχη κοινοτική ρύθµιση συνάγεται ούτε εξ 
αντιδιαστολής µπορεί να συναχθεί από τη σιωπή του διατάγµατος αυτού και την 
περιορισµένη (και όχι περιοριστική) ρυθµιστική εµβέλεια των διατάξεών του, αν 
ληφθεί ειδικότερα υπόψη ότι ο νοµοθέτης, έχοντας ως άµεση προτεραιότητα να 
εισάγει µε το Π∆ 219/1991 τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ στο εσωτερικό 
δίκαιο, δεν είχε ταυτόχρονα ως σκοπό να περιορίσει οπωσδήποτε την εφαρµογή του 
αποκλειστικά στους εµπορικούς αντιπροσώπους και σιωπηρά να αποκλείσει από την 
εφαρµογή του παρόµοιες εµπορικές διαµεσολαβητικές δραστηριότητες. Κατά την 
έννοια αυτή διαπιστώνεται συγκριτικά µε τη ρύθµιση του π.δ/τος 219/1991 για τον 
εµπορικό αντιπρόσωπο η ύπαρξη αντίστοιχου κενού στη νοµοθετική ρύθµιση των 
λοιπών παρεµφερών µ' αυτόν τύπων επαγγελµατικής διαµεσολάβησης στη λειτουργία 
του εµπορίου, που δεν δικαιολογείται στο σύστηµα της έννοµης τάξης, όπως έµµεσα 
επιβεβαιώνεται και από την κατά παραποµπή νοµοθέτηση µε το άρθρ. 14 παρ. 4 του 
Ν. 3577/2007. Πρόκειται δηλαδή για ασύγγνωστο ακούσιο κενό, το οποίο ο 
νοµοθέτης όφειλε να προβλέψει και να καλύψει (πρωτογενές κενό), αφού κενό 
συνιστά γενικώς η έλλειψη στη συγκεκριµένη περίπτωση σύννοµης ρύθµισης, 
µολονότι η έννοµη τάξη την αξιώνει λόγω της οµοιότητας της περίπτωσης αυτής µε 
άλλες ρυθµισµένες στο νόµο περιπτώσεις. Μάλιστα κενό δεν συνιστά µόνον η 
παντελής έλλειψη ρύθµισης στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά και η ελλιπής 
ρύθµιση, όταν συνιστά αδικαιολόγητη απόκλιση από τις ρυθµισµένες όµοιες 
περιπτώσεις, οπότε ανακύπτει και πάλι ανάγκη πλήρωσης του κενού µέσω της 
αναλογίας, η οποία ως ειδικότερη έκφραση της τελολογικής µεθόδου ερµηνείας και 
εφαρµογής του δικαίου στηρίζεται στην ουσιώδη οµοιότητα της αρρύθµιστης 
περίπτωσης µε ρυθµισµένες από την έννοµη τάξη περιπτώσεις. Οπωσδήποτε η 
δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής του Π∆/τος 219/ 1991 για τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο και σε άλλες µορφές εµπορικών διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων 
κρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc), µε την έννοια όχι βέβαια επιλεκτικά, έτσι ώστε η 
αναλογία να αποτελεί για την περίπτωση αυτή εισαγωγή στην πραγµατικότητα 
ατοµικού δικαίου, αλλά θα πρέπει η ατοµική περίπτωση να συγκεντρώνει τα στοιχεία 
που δικαιολογούν εξ αντικειµένου την επέκταση και σ' αυτή των ρυθµίσεων του ως 
άνω π.δ/τος. ∆ηλαδή µε βάση τα στοιχεία αυτά επιτυγχάνεται η αναλογική εφαρµογή 
του Π∆/τος 219/1991 σε κάθε όµοια περίπτωση και όχι αποκλειστικά στην κρινόµενη 
ατοµική περίπτωση και µάλιστα κατά τον ίδιο αντικειµενικό τρόπο εξειδικεύεται και 
η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής των επιµέρους διατάξεων του π.δ/τος στο 
σύνολο των όµοιων περιπτώσεων, οπότε ασφαλώς δεν πρόκειται για ανεπίτρεπτη από 
το άρθρ. 26 του Συντάγµατος άσκηση νοµοθετικού έργου από το δικαστήριο. Στο 
πλαίσιο αυτό κρίνεται και η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής του άρθρ. 9 του 
π.δ/τος 219/1991 σε κάθε δυνατή περίπτωση και η επιδίκαση έτσι της προβλεπόµενης 
από το άρθρο αυτό αποζηµίωσης πελατείας, που δικαιολογείται συνεπώς και στη 
σύµβαση πρακτορείας, όταν συντρέχουν τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία. 
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Ειδικότερα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου ο εµπορικός 
αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας 
αποζηµίωση, εάν κατά τη διάρκεια αυτής έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σηµαντικά 
τις υποθέσεις µε τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη 
που προκύπτουν από τις υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς, εφόσον, µε βάση όλες τις 
περιστάσεις και ιδιαίτερα τις προµήθειες που χάνει ο εµπορικός αντιπρόσωπος από 
τις υποθέσεις µε τους ίδιους πελάτες, σε συνδυασµό και µε την τυχόν ρήτρα µη 
ανταγωνισµού, παρίσταται ως δίκαιη η καταβολή της αποζηµίωσης, η οποία κατά 
ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναµο µε το µέσο ετήσιο όρο των αµοιβών 
που εισέπραξε ο εµπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η 
σύµβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση το 
µέσο όρο της εν λόγω περιόδου. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η 
αποζηµίωση πελατείας είναι µια ιδιόρρυθµη αξίωση αµοιβής που κινείται µεταξύ δύο 
ισοδύναµων πόλων, εκείνου της αµοιβής και εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι 
δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό της ως ένα είδος εύλογης ή δίκαιης αποζηµίωσης, 
που προσοµοιάζει µε την αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος µε στοιχεία παράλληλα 
και από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Η αξίωση αυτή γεννιέται όταν συντρέξουν 
σωρευτικά όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να επικαλεσθεί µε τη 
σχετική αγωγή του και να αποδείξει ο εµπορικός αντιπρόσωπος, δηλαδή απαιτείται α) 
η εισφορά νέων πελατών ή η σηµαντική προαγωγή των υποθέσεων µε τους 
υπάρχοντες πελάτες από τον εµπορικό αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 
β) η διατήρηση και µετά την λύση της σύµβασης ουσιαστικών ωφελειών για τον 
αντιπροσωπευόµενο, που προκύπτουν από τις υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς και 
γ) η καταβολή της αποζηµίωσης να είναι δίκαιη µε βάση όλες τις περιστάσεις κάθε 
συγκεκριµένης περίπτωσης. Ως εισφορά νέων πελατών νοείται η προσέλκυση από τη 
δραστηριότητα του εµπορικού αντιπροσώπου νέων πελατών, δηλαδή πελατών που 
δεν υπήρχαν προηγουµένως, ως σηµαντική δε προαγωγή των υποθέσεων µε 
υπάρχοντες πελάτες νοείται η ασυνήθιστη αύξηση του κύκλου των εµπορικών 
συναλλαγών µ' αυτούς. Αντίστοιχα διατήρηση των ουσιαστικών ωφελειών για τον 
παραγωγό από υποθέσεις µε τους νέους ή παλαιούς πελάτες του εµπορικού 
αντιπροσώπου υπάρχει όχι µόνο όταν επιβιώνουν τυχόν διαρκείς συµβάσεις, που είχε 
καταρτίσει µε τρίτους ο εµπορικός αντιπρόσωπος, αλλά και όταν από την 
εκµετάλλευση του γνωστού στον παραγωγό πελατολογίου του αντιπροσώπου, 
υπάρχει, για την ίδια περιοχή, εν δυνάµει πελατεία µε την προοπτική κέρδους γι' 
αυτόν, έστω και αν τα συµβατικά προϊόντα είναι επώνυµα και συνεπώς γνωστά στο 
καταναλωτικό κοινό, λόγω και των διαφηµιστικών ενεργειών του ίδιου του 
παραγωγού. Κριτήρια τέλος για τον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης 
πελατείας συνιστούν το µέγεθος της πελατείας που παραµένει στον παραγωγό µετά 
τη λύση της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας, η αντίστοιχη ωφέλειά του και η 
δηµιουργία κέρδους για τον αντιπρόσωπο, αν συνεχιζόταν η σύµβαση, η σχετική δε 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ποσό της δίκαιης αποζηµίωσης 
πελατείας ανήκει στη διακριτική ευχέρειά του και δεν ελέγχεται αναιρετικά, αφού 
σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, χωρίς υπαγωγή του 
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πορίσµατος σε νοµική έννοια, οπότε και δεν νοείται εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου 
είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, υπάρχει 
όταν ο κανόνας δικαίου είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της 
ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν 
εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, είτε εφαρµόσθηκε, 
ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε 
εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής 
περίπτωσης, που καταλήγει σε εσφαλµένο συµπέρασµα µε τη µορφή του διατακτικού 
της απόφασης. Έτσι µε τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι 
ορισµένος πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση 
νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την 
εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των 
διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, 
οπότε πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). 
Με τον ίδιο λόγο αναίρεσης ελέγχεται και η παράλειψη του δικαστηρίου να προβεί σε 
ανάλογη εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου παρά την ύπαρξη κενού στη ρύθµιση 
του νόµου, δηλαδή όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν κατέφυγε σε επιτρεπτή από το 
νόµο ανάλογη εφαρµογή του κανόνα, που ισοδυναµεί µε τη µη εφαρµογή του, ενώ 
αντιστρόφως συνιστά εσφαλµένη εφαρµογή του κανόνα, όταν αυτός εφαρµόζεται 
αναλόγως, µολονότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν συνέτρεχαν οι όροι για την 
ανάλογη εφαρµογή του, δηλαδή οµοιότητα της αρρύθµιστης µε τη ρυθµισµένη στο 
νόµο περίπτωση (ΟλΑΠ 2/2013). 
- Με βάση τις παραδοχές του το Εφετείο δέχθηκε την έφεση της αναιρεσίβλητης και 
αφού εξαφάνισε εν µέρει την πρωτόδικη οριστική απόφαση, δέχθηκε ακολούθως εν 
µέρει τη σχετική µε την αποζηµίωση πελατείας ένδικη αγωγική αξίωσή της και 
αναγνώρισε ότι η αναιρεσείουσα οφείλει να της καταβάλει για την αιτία αυτή το 
παραπάνω ποσό των 800.000 ευρώ, κρίνοντας ειδικότερα ότι η σχετική µε την 
αποζηµίωση πελατείας διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 1 του Π∆/τος 219/ 1991 
εφαρµόζεται αναλογικά και στη σύµβαση ναυτικής πρακτορείας που συνέδεε τις 
διαδίκους. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε, αλλά ορθά, κατά τις νοµικές 
σκέψεις που προηγήθηκαν, ερµήνευσε και εφάρµοσε τις ουσιαστικού δικαίου 
διατάξεις του άρθρ. 9 του ως άνω π.δ/τος, αλλά και του άρθρ. 26 του Συντάγµατος, 
είναι δε αβάσιµα τα αντίθετα που υποστηρίζονται µε τον παραπεµφθέντα στην 
Τακτική Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου δεύτερο λόγο της αίτησης αναίρεσης από τον 
αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ και πρέπει να απορριφθεί ο λόγος αυτός, να 
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αναπεµφθεί δε κατά τα λοιπά η υπόθεση στο Α1 Πολιτικό Τµήµα του Αρείου Πάγου, 
προκειµένου να κριθούν και οι υπόλοιποι λόγοι αναίρεσης, για τους οποίους το 
Τµήµα αυτό επιφυλάχθηκε µε την παραπεµπτική απόφασή του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 713 - 729, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 90, 91,  
ΕισΝΑΚ: 3, 
Σ: 4, 
Οδηγίες: 86/653/ΕΟΚ, 
Π∆: 219/1991, άρθ. 9,  
Π∆: 249/1993,  
Π∆: 88/1994,  
Π∆: 312/1995,  
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1611 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάκληση Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της "Ολυµπιακή Αεροπλοΐα 
Α.Ε.". Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των δηµόσιων επιχειρήσεων που 
υπάγονται στον Ν. 2414/96, όπως και η "Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.", που 
λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και του ελεύθερου 
ανταγωνισµού (άρθρ. πρώτο Ν. 2602/1998), δεν είναι ελευθέρως ανακλητοί, 
οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, όπως οι σύµβουλοι των ανωνύµων, εν γένει, 
εταιρειών που διορίζονται κατά τον ειρηµένο τρόπο από µετόχους της Α.Ε. κατά το 
άρθρο 18 του Ν. 2190/1920, ρύθµιση που δεν συνάδει προς τον σκοπό του ν. 2414/96 
και δεν οδηγεί στην πραγµάτωσή του. Ο διορισµός των ως άνω Προέδρου και 
διευθύνοντος συµβούλου των δηµόσιων επιχειρήσεων του Ν. 2414/96 ανακαλείται 
και οι συµβάσεις τους µε την επιχείρηση καταγγέλλονται µε κοινή απόφαση των 
αρµόδιων ως άνω Υπουργών µόνον για τους προρρηθέντες λόγους του άρθρου 4 παρ. 
4 του Ν. 2414, ήτοι µόνο αν διαπιστωθεί σοβαρή και µη επαρκώς δικαιολογηµένη 
απόκλιση των µεγεθών ή του χρόνου πραγµατοποιήσεως των στόχων που έχουν 
αναλάβει να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους µε το συναπτόµενο και 
κατατιθέµενο ως ανωτέρω "Συµβόλαιο ∆ιαχείρισης" ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος 
λόγος, ενισχυοµένης έτσι της ανεξαρτησίας και της αξιοκρατικής επιλογής τους και 
εξασφαλιζοµένης της συνέχειας της διοίκησης της επιχειρήσεως, που επιδιώκονται, 
όπως προαναφέρθηκε, µεταξύ των άλλων, µε τις ειρηµένες ρυθµίσεις του Ν. 2414/96. 
Ως προς την "Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.", ειδικότερα, προβλέπεται στο άρθρο 19 
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του καταστατικού της ότι ανώτατο όργανο της διοίκησης είναι το διοικητικό 
συµβούλιο, το οποίο έχει πενταετή θητεία και αποτελείται από επτά έως ένδεκα µέλη, 
µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, που ορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εποπτεύοντος 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο άρθρο 25 παρ. 7 εδ. 2 (ορίζεται) ότι αν 
διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος 
σπουδαίος λόγος, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και του 
εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να καταγγελθούν το Συµβόλαιο ∆ιαχείρισης και οι 
συµβάσεις του Προέδρου του ∆Σ και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και να ανακληθεί 
ο διορισµός τους (...), στο δε άρθρο 19 παρ. Α.5.α' ότι σε περίπτωση παραίτησης, 
θανάτου ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης κάποιου εκ των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου η αντικατάστασή τους γίνεται µε τον ίδιο τρόπο του 
διορισµού τους, δηλαδή στην περίπτωση του προέδρου του ∆.Σ. απαιτείται η έκδοση 
κοινής Υπουργικής Απόφασης των ως άνω Υπουργών. 
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας εφήρµοσε κανόνα 
δικαίου που δεν ήταν εφαρµοστέος στη συγκεκριµένη περίπτωση ή (και) όταν δεν 
εφήρµοσε τέτοιον κανόνα ο οποίος έπρεπε να εφαρµοσθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 34,  
Νόµοι: 2414/1996, άρθ. 1, 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1827 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπροσώπηση Ανώνυµης Εταιρείας. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Πρόσθετοι 
λόγοι. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ.1 και 2 του Ν. 2190/1920 η ανώνυµη εταιρεία, 
εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το διοικητικό της συµβούλιο, που 
ενεργεί συλλογικώς, µπορεί δε το καταστατικό να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη 
του συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει, 
ή σε ορισµένου είδους πράξεις. Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζεται θέµα που 
προβλέπεται και από τα άρθρα 65, 67, 68 και 70 Α.Κ. και αφορά την οργανική 
εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρείας, µε τον καθορισµό του 
οργάνου, το οποίο εκφράζει τη βούληση του νοµικού τούτου προσώπου στις έννοµες 
σχέσεις του µε άλλα πρόσωπα, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον του δικαστηρίου και 
αποφασίζει περί της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της περιουσίας του προς 
πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο δε όργανο ορίζεται το διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο είναι αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 
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2190/1920 να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή 
τη διαχείριση της περιουσίας της, µε εξαίρεση µόνο τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες 
κατά διάταξη νόµου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρµοδιότητα της γενικής 
συνελεύσεως. Το δικαίωµα αυτό της οργανικής εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον 
επιτρέπει το καταστατικό της, µπορεί, κατά την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του αρθρ. 
18 να ανατεθεί από το διοικητικό συµβούλιο και σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε 
άλλα πρόσωπα, τα οποία έτσι δικαιούνται να ασκήσουν τις ως άνω εξουσίες που 
ανήκουν στο διοικητικό συµβούλιο, είτε εν όλω είτε εν µέρει, ανάλογα µε την έκταση 
της επιτραπείσης υποκαταστάσεως. Στην περίπτωση αυτή το µέλος του συµβουλίου ή 
ο τρίτος στον οποίο µεταβιβάστηκε η εξουσία του ∆.Σ. είναι υποκατάστατο αυτού, 
ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου της εταιρείας και εκφράζει 
πρωτογενώς τη βούλησή της, αντλώντας την εξουσία του από το νόµο και το 
καταστατικό (Α.Π. 1215/2000, 456/2005). 
- Η κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, η οποία αποτελεί 
ειδική µορφή της ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολ∆, ασκείται όπως και η αγωγή, 
γι' αυτό πρέπει στο δικόγραφό της να περιέχονται, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, 
όλες οι ενστάσεις κατά του κύρους της διαταγής πληρωµής. Με βάση δε την 
ισχύουσα και στη δίκη της ανακοπής αρχή της συζητήσεως, το δικαστήριο δεν 
δικαιούται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως πληµµέλειες της διαταγής πληρωµής που δεν 
προτάθηκαν παραδεκτά µε κύριο ή πρόσθετο λόγο ανακοπής. Νέοι λόγοι, µη 
περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής, δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον 
ανακόπτοντα για πρώτη φορά µε την έφεσή του κατά της απόφασης που απέρριψε 
την ανακοπή, και αν ακόµα οι λόγοι αυτοί αφορούν ισχυρισµούς που αναφέρονται 
στα άρθρα 269 και 527 ΚΠολ∆, γιατί έναντι των τελευταίων αυτών γενικών 
διατάξεων κατισχύει, λόγω της ειδικότητάς της, η διάταξη του άρθρου 585 § 2 εδ. β' 
Κ.Πολ.∆., κατά την οποία νέοι λόγοι ανακοπής, µπορούν να προταθούν µόνο µε 
πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το 
οποίο απευθύνεται η ανακοπή και κοινοποιείται οκτώ ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
(ΑΠ 1199/2010). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). 
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά τον 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, "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
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ανταγωγής, ένστασης η αντένστασης, ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 178/2011). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναίρεσης, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 
αρ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης, µε την έννοια της ανεπαρκούς 
αιτιολογίας, αφορά ελλείψεις αναγόµενες αποκλειστικά στη διατύπωση του 
αιτιολογικού πορίσµατος, αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή του, να µην 
µπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1985). Η ύπαρξη 
νόµιµης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψή της, πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την 
προσβαλλόµενη απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την 
ανυπαρξία του προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνον την προσβαλλόµενη 
απόφαση και το αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή 
αποφάσεων σε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
εξαγόµενου απ' αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο 
προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το 
πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος (ΟλΑΠ 
861/1984, ΑΠ 356/2010, 1/2011, 841/2011, 1208/2008, 920/98). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 γ ' του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρυόµενος αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος αν προκύπτει από την προσβαλλόµενη 
απόφαση ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν (ΑΠ 630/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68 , 70, 173, 200, 
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ΚΠολ∆: 269, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 583 επ., 
585, 632,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 148 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανώνυµες εταιρείες. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Πληρεξουσιότητα για την 
υπογραφή σύµβασης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να 
υποχρεωθεί το νοµικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε 
από το όργανο που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί µέσα στα όρια της εξουσίας του, 
κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού του είτε από φυσικό 
πρόσωπο, στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νοµικό 
πρόσωπο. ∆ικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόµατι νοµικού προσώπου από 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσωπήσεώς του δεν το δεσµεύει. 
Ειδικότερα η ανώνυµη εταιρία, η οποία είναι νοµικό πρόσωπο, εκπροσωπείται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του κωδ. Νόµου 2190/1920, από το 
διοικητικό της συµβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς, µπορεί όµως, εφόσον τούτο 
ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή δια του διοικητικού της 
συµβουλίου η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο. Στην περίπτωση 
αυτή το µέλος του συµβουλίου ή ο τρίτος ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης του 
νοµικού προσώπου της εταιρείας και εκφράζει πρωτογενώς τη βούλησή της, 
αντλώντας την εξουσία του από το νόµο και το καταστατικό. Ο δεσµός του µε την 
εταιρία είναι αυτός του ∆.Σ. Η υποκατάσταση αυτή στις εξουσίες του ∆.Σ. διαφέρει 
από τις σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής που προβλέπονται στα άρθρα 216 
επ. και 713 επ. Α.Κ., καθόσον τόσον ο πληρεξούσιος, όσο και ο εντολοδόχος δεν 
αποτελούν όργανα που εκφράζουν τη βούληση του νοµικού προσώπου της εταιρείας, 
αλλά ενεργούν, ως αντιπρόσωποι, πράξεις που αποφασίστηκαν από το διοικητικό 
συµβούλιο ή το υποκατάστατο όργανο. Η σχετική απόφαση του ∆.Σ. ή των οργάνων 
που εκτελείται από τον τρίτο δεν είναι αναγκαίο να διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά 
πρέπει να συνάγεται η βούληση των οργάνων ότι η σύµβαση θα συναφθεί από τρίτο 
πρόσωπο. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7α περ. γ και 7β παρ. 15 του Ν. 2190, όπως 
προστέθηκαν µε το Π.∆. 409/1986, προκύπτει ότι οι αποφάσεις της διοίκησης για 
διορισµό των προσώπων που έχουν εξουσία να την εκπροσωπούν υποβάλλονται σε 
δηµοσιότητα. Η δηµοσιότητα αυτή, όσον αφορά το διορισµό εκπροσώπων της Α.Ε., 
δεν αποτελεί συστατικό τύπο, αλλά έχει βεβαιωτικό - δηλωτικό χαρακτήρα, γι` αυτό 
αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στην προβλεπόµενη δηµοσιότητα δεν µπορεί να 
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την επικαλεσθεί η εταιρεία, ενώ αντίθετα µπορούν να την επικαλεσθούν κατ` αυτής οι 
τρίτοι. Οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν προς τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 
του ν. 2190/1920 που προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2339/1995, κατά την 
οποία οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 
σύστηµα. Περαιτέρω κάθε υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί 
ως άµεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, µόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της 
δράσεως του, οι εµφανιζόµενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ` εντολή ή κατ` ανοχή του 
διοικητικού συµβουλίου ή των υποκατάστατων οργάνων του, παρέχουν, σύµφωνα µε 
τα κριτήρια που διαµορφώνονται στις συναλλαγές του είδους της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της Α.Ε., την εντύπωση, ότι έχει ανατεθεί σ` αυτόν (υπάλληλο της) 
κύκλος εργασιών που περιλαµβάνει και την προαναφερόµενη δικαιοπραξία (ΑΠ 
1694/2009, 1187/2000). Η οργανική εκπροσώπηση βέβαια της εταιρείας, κατά το 
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920 γενικά ή για την ενέργεια συγκεκριµένου είδους 
πράξεων, καθ` υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, διαφέρει από την 
αντιπροσώπευση της, κατά το άρθρο 211 ΑΚ (κατόπιν πληρεξουσιότητας ή εντολής) 
για την ενέργεια συγκεκριµένης πράξεως ή είδους πράξεων, αφού κατά την οργανική 
εκπροσώπηση η βούληση της εταιρείας εκφράζεται πρωτογενώς (Α.Π. 1363/2011, 
Α.Π. 470/2006, 1659/2005). 
- Κατά µεν το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου, κατά δε την έννοια του αριθ. 19 του ιδίου 
άρθρου, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα 
οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου 
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο 
εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά της 
απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που 
συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση 
της αγωγής, εντάσεως ή αντεστάνσεως ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα 
οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Πράγµα 
συνεπώς, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί και ο λόγος της έφεσης που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µε την οποία 
απορρίφθηκε ισχυρισµός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός ισχυρισµός του 
εφεσιβλήτου. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αν ο ισχυρισµός που δεν 
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λήφθηκε υπόψη είναι µη νόµιµος και συνεπώς δε θεωρείται ουσιώδης, αφού δεν 
ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/1989). Επίσης δε στοιχειοθετείται ο 
λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε 
και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 11/1996, 
12/1991). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295 παρ. 1, 296, 297, 299 και 495 παρ. 1 
ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, και 
στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι η παραίτηση από το 
δικόγραφο του ένδικου µέσου της αναίρεσης που έχει ασκηθεί, ως προς ορισµένους 
µόνο αναιρεσιβλήτους, µπορεί να γίνει, χωρίς συναίνεση του αντιδίκου του 
παραιτουµένου, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υπόθεσης ή µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου ή µε δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε από τον ίδιο τον διάδικο είτε από τον κατ' άρθ. 96 
ΚΠολ∆ πληρεξούσιο δικηγόρο του. Η νοµότυπη ως άνω παραίτηση έχει ως συνέπεια 
ότι η αναίρεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και επιφέρει αντίστοιχη (ανάλογη µε το 
περιεχόµενο και την έκταση της) κατάργηση της δίκης, ενώ εξάλλου ειδικότερα η 
παραίτηση που γίνεται κατά την συζήτηση µε δήλωση καταχωριζοµένη στα πρακτικά 
είναι έγκυρη, έστω και αν ο αναιρεσίβλητος, στον οποίο αφορά, δεν συµµετέχει, ούτε 
κλητεύθηκε να παραστεί στην συζήτηση, µη δηµιουργούµενου στην τελευταία 
περίπτωση απαραδέκτου της συζήτησης κατ` αρθ. 576§3 ΚΠολ∆ λόγω µη κλήτευσης 
του. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε 
να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή ν' αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που 
στηρίζει το λόγο αναίρεσης, είχε προταθεί στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε προταθεί νοµίµως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 68, 70, 211, 216, 713 επ.,  
ΚΠολ∆: 96, 294, 295, 296, 297, 299, 495, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 562, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 7α, 7β, 15, 18, 20, 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 153 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Μεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών. Τύπος δικαιοπραξίας. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 8β παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ίσχυε πριν από 
την αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του Ν. 3604/2007 και ήταν εφαρµοστέο από 
το δευτεροβάθµιο δικαστήριο κατ' επιταγή του άρθρου 533 παρ. 2 ΚΠολ∆, η 
µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών µη εισηγµένης στο χρηµατιστήριο ανώνυµης 
εταιρίας γίνεται µε εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογούµενης και 
υπογραφόµενης από τον µεταβιβάζοντα µέτοχο και εκείνον στον οποίο γίνεται η 
µεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε µεταβίβαση εκδίδεται 
νέος τίτλος ή επισηµειώνεται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενοµένη 
µεταβίβαση και τα ονοµατεπώνυµα µετά των διευθύνσεων του επαγγέλµατος και της 
εθνικότητας του µεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η µεταβίβαση. 
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούµενο από την εταιρία ως άνω ειδικό 
βιβλίο. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως µέτοχος ο εγγραµµένος στο ανωτέρω 
βιβλίο. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 158 και 159 
παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι η µη τήρηση του ως άνω προβλεπόµενου νοµίµου τύπου 
για την κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µεταβιβάσεως ονοµαστικών 
µετοχών ανώνυµης εταιρίας επάγεται ακυρότητα και για το λόγο αυτό ανυπαρξία της 
µεταβιβάσεως έναντι της εταιρίας όχι όµως και µεταξύ των µερών. Ως προς αυτά η 
µεταβίβαση της µετοχής, ως κινητού πράγµατος και δη αξιόγραφου, στο οποίο 
ενσωµατώνεται η εταιρική ιδιότητα, ανεξάρτητα από την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο 
της εταιρίας, επέρχεται κατ' άρθρο 1034 ΑΚ, µε την παράδοση της µετοχής από τον 
κύριο σ' αυτόν που την αποκτά και τη συµφωνία µεταξύ τους για τη µετάθεση της 
κυριότητας. Τέλος, καίτοι η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών είναι σύµβαση 
αφηρηµένη ή αναιτιώδης, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να εξαρτήσουν την 
µετάθεση της κυριότητας από την ύπαρξη και το κύρος της ενοχικής αιτίας, την 
οποία, ρητά η σιωπηρά, τάσσουν ως αναβλητική ή διαλυτική αίρεση της 
δικαιοπραξίας. Στην περίπτωση δε αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 201 του ΑΚ, η 
πλήρωση της αίρεσης και η εντεύθεν µετάθεση της κυριότητας επέρχεται αυτοδίκαια, 
µόλις συµβεί το γεγονός από το οποίο έχουν εξαρτηθεί τα αποτελέσµατα της 
δικαιοπραξίας, ενώ η αίρεση µαταιώνεται ή ατονεί, εφόσον το συγκεκριµένο γεγονός 
δεν επήλθε και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να επέλθει, επειδή παρήλθε ο χρόνος ή 
απέβη ανέφικτο ή εξέλιπαν οι προϋποθέσεις επέλευσης αυτού. Η κρίση περί της 
πλήρωσης ή µαταίωσης της αίρεσης αποτελεί ζήτηµα ερµηνείας του περιεχοµένου 
της δικαιοπραξίας, µε βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών (ΑΚ 200). Ειδικότερα, όταν η αίρεση συνίσταται σε πράξη ενός των µερών, 
είναι θέµα ερµηνείας εντός πόσου χρόνου πρέπει αυτή να ενεργηθεί, αν µπορεί να 
γίνει και από άλλον, αν πρέπει να επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα ή µήπως αρκεί η 
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προσπάθεια του δικαιούχου. Η πλήρωση ή µαταίωση της αίρεσης δεν αποτελεί 
στοιχείο του πραγµατικού της δικαιοπραξίας, ώστε αυτή να έχει τελειωθεί, να είναι 
δηλαδή πλήρης, άσχετα µε το αν τελεί υπό αίρεση. Ενώ όµως δικαιοπραξία είναι 
πλήρης, η ενέργεια της είναι µετέωρη, µαταιωθείσης δε της αίρεσης η δικαιοπραξία 
θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη και αποσβένεται το δικαίωµα προσδοκίας του υπό 
αίρεση δικαιούχου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ.11γ ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, που 
έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω 
διατάξεως για την στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας 
προσκοµισθέντων µε την επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να 
λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 
2/2008). Μη λήψη, πάντως, δεν σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα 
τα έγγραφα, πλην εκείνου, στο οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσει αυτόν ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη επαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. Οι διατάξεις των ερµηνευτικών 
κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ παραβιάζονται κατά την έννοια του άρθρου 
569 αρ.1 ΚΠολ∆ και στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο της ουσίας, παρά 
την διαπίστωση, έστω και έµµεση, κενού ή αµφιβολίας για την έννοια της 
δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σ' αυτές για να διαπιστώσει την αληθινή 
βούληση των δικαιοπρακτούντων ή δεν παραθέτει στην απόφαση του πραγµατικά 
στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει 
σε κακή εφαρµογή αυτών. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκείς αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική απολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
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άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆. ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 173, 200, 201, 207, 1034, 
ΚΠολ∆: 269, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 8β,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 149 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. Ανώνυµες εταιρείες. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η εταιρεία ως σύνολο έννοµων σχέσεων και καταστάσεων, που διέπονται από 
ορισµένο πλέγµα κανόνων δικαίου µε τη µορφή αυτοτελούς ενότητας, υπηρετεί 
κοινωνικό σκοπό. Η χρησιµοποίηση της εταιρείας για την εξυπηρέτηση διαφορετικών 
σκοπών και µάλιστα αποδοκιµαζόµενων από την έννοµη τάξη, συνιστά 
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απαγορευµένη από το νόµο κατάχρηση του θεσµού της εταιρείας. Η καταχρηστική 
συµπεριφορά που εκδηλώνεται ως κατάχρηση θεσµού, δεν ρυθµίζεται ειδικά από το 
νόµο. Πρέπει όµως να υπαχθεί και αυτή στη διάταξη του άρθρ. 281 Α.Κ. και οι 
συνέπειές της να αντιµετωπισθούν σε αναλογία µε τις συνέπειες της καταχρήσεως 
δικαιώµατος (ΑΠ 330/2010). Με την παραπάνω έννοια δεν συνιστά καταχρηστική 
συµπεριφορά µόνη η συγκέντρωση των περισσότερων ή και όλων των µετοχών 
ανώνυµης εταιρείας ή των µεριδίων ΕΠΕ σε ένα µόνο πρόσωπο, ακόµη και αν αυτό 
είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος ή ο διαχειριστής της εταιρείας και την 
ελέγχει έτσι τυπικά και ουσιαστικά (ΟλΑΠ 5/1996, ΟλΑΠ 17/1994), αφού 
αναγνωρίζεται από το δίκαιο η µονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυµη, 
ναυτική και ΕΠΕ, βλ. άρθρ. 47α παρ. 2 Ν. 2190/ 1920, 41 παρ. 2 Ν. 959/1979, Π∆ 
273/1993), η οποία και διατηρεί κατ' αρχήν την οικονοµική αυτοτέλεια του νοµικού 
προσώπου της έναντι του φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκουν οι µετοχές ή τα 
µερίδιά της. ∆εν συνιστά επίσης καταχρηστική συµπεριφορά η επιλογή µιας 
κεφαλαιουχικής εταιρείας για την άσκηση µέσω αυτής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας από έναν ή περισσότερους επιχειρηµατίες µε σκοπό η εταιρεία να 
λειτουργήσει ως µηχανισµός απορροφήσεως των τυχόν δυσµενών συνεπειών της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, αφού τον σκοπό ακριβώς αυτό προορίσθηκε 
να εξυπηρετεί η κεφαλαιουχική εταιρεία. Επίσης, η θέση κατά µέρος της νοµικής 
προσωπικότητας νοµίµως συσταθείσης και λειτουργούσας ανωνύµου εταιρείας δεν 
δικαιολογείται µόνο από την ταύτιση των συµφερόντων της εταιρίας προς τα αυτά 
του κυρίου µετόχου ή από τη συστηµατική παροχή εγγυήσεων του προσώπου αυτού 
για λογαριασµό της εταιρείας ή τέλος από την εµφάνιση τούτου ως του ουσιαστικού 
φορέα της επιχείρησης µε καθοριστική συµβολή στη λήψη των εταιρικών 
αποφάσεων. 
Συνεπώς δεν ενεργούν αθέµιτα οι επιχειρηµατίες που επιλέγουν κάποιον από τους 
προσφερόµενους τύπους της κεφαλαιουχικής εταιρείας για να θωρακίσουν µε τα 
πλεονεκτήµατα, που αυτός προσφέρει, την επιχειρηµατική δραστηριότητά τους, γι` 
αυτό και δεν δικαιολογείται η ταύτισή τους µε την εταιρεία και η µεταφορά έτσι 
στους ίδιους της ευθύνης που βαρύνει το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας. Η αρχή αυτή 
της οικονοµικής αυτοτέλειας και ευθύνης του νοµικού προσώπου της εταιρείας έναντι 
των µετόχων ή των εταίρων υποχωρεί όµως όταν η επίκληση της διαφορετικής 
προσωπικότητας χρησιµεύει για να νοµιµοποιηθεί αποτέλεσµα αντίθετο προς τους 
κανόνες της καλής πίστεως, δηλαδή όταν γίνεται κατάχρηση της νοµικής 
προσωπικότητας της εταιρείας µε την έννοια ότι οι φερόµενες ως πράξεις της 
εταιρείας είναι στην πραγµατικότητα πράξεις του κυρίαρχου µετόχου ή εταίρου της 
που σκόπιµα παραλλάσσονται και αντιστρόφως οι πράξεις του φυσικού προσώπου 
συνέχονται µε την εταιρεία από την οποία αθέµιτα επιχειρείται να αποκοπούν. Η 
µορφή αυτή καταχρήσεως του θεσµού της εταιρείας εκδηλώνεται κυρίως στις 
περιπτώσεις που ο κυρίαρχος µέτοχος ή εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική 
προσωπικότητα της εταιρείας για να καταστρατηγήσει το νόµο ή για να προκαλέσει 
δολίως ζηµιά σε τρίτον ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις ως κύρωση επιβαλλόµενη προς αποφυγή της καταχρήσεως 
προβάλλει η άρση ή η κάµψη της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας και η 
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µετακύλιση από την εταιρεία στους µετόχους ή εταίρους των συνεπειών που την 
αφορούν ή αντιστρόφως ή µετακύλιση των αντίστοιχων συνεπειών από τους 
µετόχους ή εταίρους στην εταιρεία (ΑΠ 330/2010). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 47α,  
Νόµοι: 959/1979, άρθ. 41, 
Π∆: 273/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 227 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση και εκκαθάριση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του ΕµπΝ προκύπτει ότι η αφανής εταιρία, 
στην οποία εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι 
διατάξεις περί εταιριών του ΑΚ, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, συνιστάται ατύπως 
και δεν έχει νοµική προσωπικότητα, ούτε δική της περιουσία, διαφορετική από την 
περιουσία των εταίρων. Οι εταιρικές εισφορές, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
όλων των εταίρων, δεν µεταβιβάζονται στην εταιρία, αλλά χρησιµοποιούνται από τον 
εµφανή εταίρο για την πραγµατοποίηση του εταιρικού σκοπού, ο εταίρος δε αυτός 
υποχρεούται καθετί που ως διαχειριστής αποκτά στο όνοµα του να το καταστήσει 
κοινό όλων των εταίρων, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός (ΑΠ 
860/2002, ΑΠ 823/2001, ΑΠ 1629/2001). Η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους 
λόγους, για τους οποίους λύεται και η αστική εταιρεία µε εφαρµογή των διατάξεων 
των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Μεταξύ των λόγων λύσεως της εταιρίας περιλαµβάνεται και 
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η καταγγελία, τακτική ή έκτακτη, που επιφέρει τα αποτελέσµατα της, έστω και αν δεν 
υπάρχει πράγµατι σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από το άρθρο 766 ΑΚ. Μετά τη 
για οποιοδήποτε λόγο λύση της αφανούς εταιρίας, µπορεί να εγερθεί απευθείας η 
αγωγή για διανοµή της εταιρικής περιουσίας και να ζητηθεί από τον εµφανή εταίρο η 
επιστροφή της εισφοράς, η οποία προηγουµένως δεν µπορεί να αξιωθεί, και η 
ανάλογη µερίδα από τα κέρδη, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι οι εταίροι να 
προσφύγουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, εκτός αν υπάρχει µεταξύ 
τους αντίθετη συµφωνία ή το δικαστήριο φρονεί ότι πρέπει να προηγηθεί η 
εκκαθάριση της (ΑΠ 339/1998). Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί κατά 
κυριολεξία εκκαθάριση, αλλά διακανονισµό των εταιρικών δοσοληψιών, µετά τον 
οποίο θα κριθούν οι ενοχικές αξιώσεις των αφανών εταίρων για απόδοση των 
εισφορών ή για απόληψη κερδών ή και η υποχρέωση αυτών συµµετοχής στις ζηµίες, 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΑΚ για την εκκαθάριση.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 780 και 782 ΑΚ, κατά την εκκαθάριση 
πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι στους τρίτους, καθώς και 
όσα υπάρχουν µεταξύ των εταίρων και κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές, ό,τι δε 
αποµένει µετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών διανέµεται 
στους εταίρους κατά το λόγο της µερίδας που έχει ο καθένας στα κέρδη. Βέβαια, οι 
προβλεπόµενες από τις υπόψη διατάξεις ρυθµίσεις είναι ενδοτικού δικαίου και 
συνεπώς είναι δυνατή η, µε συµφωνία, των εταίρων, διαφορετική ρύθµιση της 
διανοµής της εταιρικής περιουσίας, αρκεί να µην εκτείνεται έως και του αποκλεισµού 
του εταίρου από την συµµετοχή του στο προϊόν της εκκαθάρισης, το οποίο 
αποτελείται από την καθαρή εταιρική περιουσία (µετά την εξόφληση των χρεών και 
την απόδοση των εισφορών) και τα κέρδη.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, 625/2008, ΑΠ 328/2008). "Πράγµατα" υπό 
την έννοια αυτή αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως που αφορούν τέτοιους ισχυρισµούς 
(ΑΠ 1573/06).∆εν αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση 
των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος 
αυτός της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για .οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 
37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 2068/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
,τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
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εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). 
Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 
1490/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741 επ., 765 επ., 766, 780, 782,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1000 * ΕΕµπ∆ 2012.635 * ∆ΕΕ 
2013.475 * ΕΕµπ∆ 2013.334, σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Εταιρείες - Ναυτική εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 143 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ναυτική εταιρεία. ∆εν έχουν δικαίωµα για την υποβολή της αιτήσεως περί 
διενεργείας ελέγχου τα διοικούντα την εν λόγω εταιρεία όργανα και δη το διοικητικό 
της συµβούλιο (που αποφασίζει κατά πλειοψηφία). 
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 1, 2 του Ν. 959/1979 η ναυτική εταιρεία συνιστάται µε 
εταιρική σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως και καταχωρίζεται στο µητρώο 
ναυτικών εταιρειών, οπότε και αποκτά (µε την καταχώριση) νοµική, προσωπικότητα. 
Ως νοµικό πρόσωπο η ναυτική εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το, 
τριµελές, τουλάχιστον, διοικητικό της συµβούλιο (άρθρ. 12 Ν. 959/79). Αυτό (∆Σ) 
είναι αρµόδιο και υπεύθυνο να αποφασίζει, κατά πλειοψηφία (άρθρο 17 Ν. 
959/1979), για κάθε θέµα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της 
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περιουσίας της και γενικώς την επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, 
περιλαµβανοµένης της παροχής εγγυήσεων και κάθε εµπράγµατης ασφάλειας υπέρ 
άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 959/1979). Τις εξουσίες 
και αρµοδιότητές του αυτές το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να τις αναθέσει, µε 
απόφασή του, ολικώς ή µερικώς, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή ακόµα και σε 
τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των, ανατιθεµένων σ΄αυτούς, 
εξουσιών τους (άρθρ. 20 παρ 1 Ν. 959/1979). Τα τελευταία αυτά πρόσωπα, είτε είναι 
µέλη του ∆.Σ. είτε όχι, έχουν τις (οργανικές) εξουσίες του ∆.Σ. και υπέχουν έναντι 
της ναυτικής εταιρείας την ευθύνη των µελών του ∆.Σ. Θεωρούνται δε ως 
υποκατάστατοι, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 67 εδ. β ΑΚ, και όχι, ως 
πληρεξούσιοί του (βλ. Αλ. Καλαντζή, Ναυτική Εταιρεία, σελ. 67, πρβλ. Ν. Ρόκα, ό.π. 
σελ. 157). Η παραπάνω απόφαση του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να 
καταχωρίζεται στο µητρώο ναυτικών εταιρειών, οπότε και αποτελεί πλήρη απόδειξη 
περί των εκπροσώπων της εταιρείας (άρθρ. 20 παρ. 2, 5 Ν. 959). Σηµειωτέον ότι επί 
ναυτικών εταιρειών δεν εφαρµόζονται, κατ΄άρθρο 59 του ίδιου νόµου, οι διατάξεις 
των άρθρων 76, 342 έως 784 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του 
Εµπορικού Νόµου, καθώς και του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920και, 
εποµένως, επί των σχέσεων που συνδέουν τη ναυτική εταιρεία µε τα µέλη του ∆Σ 
αυτής, αποκλείεται ακόµη και η αναλογική εφαρµογή των περί εντολής διατάξεων 
του ΑΚ, (βλ. Αλεξ. Καλαντζή, Ναυτική εταιρεία, υπ΄άρθρ. 12 σελ. 56 πρβλ. τη 
ρύθµιση για την ανώνυµο εταιρεία Λ. Γεωργακόπουλο, Το δίκαιον των εταιρειών, 
τοµ. III, έκδ. 1974 σελ. 10 επ. Ν. Ρόκα, Εµπορικές εταιρείες, έκδ. 1989 σελ. 142 επ.). 
Ανώτατο όργανο της ναυτικής εταιρείας, κατ΄ άρθρο 28 του ίδιου νόµου, είναι η 
γενική συνέλευση των µετόχων της, µε αρµοδιότητα να αποφασίζει για κάθε εταιρική 
υπόθεση. Τα άρθρα 38 και 39 του παραπάνω νόµου καθορίζουν και περιγράφουν τα 
δικαιώµατα της µειοψηφίας των µετόχων συνιστάµενα, κυρίως, στη δυνατότητα της 
καταστατικής προβλέψεως τακτικού ελέγχου (άρθρ. 38), συγκλήσεως εκτάκτου 
γενικής Συνελεύσεως (άρθρ. 39 ν. 959), ενώ τέλος, το άρθρο 40 αυτού προβλέπει τη 
διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας. Ειδικότερα, η τελευταία 
αυτή διάταξη ορίζει : «1. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων τα 3/20 του εταιρικού 
κεφαλαίου το Μονοµελές Πρωτοδικείον της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά την 
διαδικασίαν των άρθρων 739 και επ. του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας, δύναται να 
διατάξη έλεγχον της εταιρείας, εάν πιθανολογούνται αταξίαι περί την διαχείρισιν των 
υποθέσεων αυτής. 2. ∆ιά της αποφάσεώς του το ∆ικαστήριον ορίζει τους ελεγκτάς ως 
και τον χρόνον εντός του οποίου δέον να έχουν περατώσει τον έλεγχον. ∆ιά της αυτής 
αποφάσεως το ∆ικαστήριον διατάσσει και παν έτερον πρόσφορον µέτρον διά την 
διεξαγωγήν του ελέγχου. 3. ∆ιαταχθείσης της διεξαγωγής ελέγχου το διοικητικόν 
συµβούλιον υποχρεούται να συνδράµη την διεξαγωγήν αυτού.». Ο έκτακτος αυτός 
έλεγχος αποτελεί αντίβαρο στην ανυπαρξία ή στην περιορισµένη ύπαρξη τακτικού 
ελέγχου, στις ναυτικές εταιρείες, που υπάγονται στις ρυθµίσεις του πιο πάνω νόµου 
και αφορά όχι µόνο τον ισολογισµό ή τη λογιστική κατάσταση όπως ο τακτικός, αλλά 
είναι γενικός και αφορά κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση της εταιρείας (βλ. εισηγ. 
έκθ. του Ν. 959/79 ΕΝ∆ 7, 608). Ο έλεγχος αυτός µπορεί να διαταχθεί από το 
∆ικαστήριο, ύστερα από αίτηση µετόχων, οι οποίο εκπροσωπούν, τουλάχιστον, τα 
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3/20 του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η διάταξη αυτή, τελολογικώς 
ερµηνευοµένη, αποσκοπεί στην προστασία των συµφερόντων των µετόχων της 
ναυτικής εταιρείας και δη της προαναφερθείσας (ελάχιστης) µειοψηφίας τους, µέσω 
του προβλεποµένου, απ΄ αυτή ελέγχου, της διαχειριστικών πράξεων της διοίκησής 
της, για να διαπιστωθούν ή µη, πιθανολογούµενες, ατασθαλίες των οργάνων της 
(διοίκησης). Σύµφωνα δε µε την προσδιδόµενη από το ∆ικαστήριο τούτο ερµηνεία 
της εν λόγω διατάξεως, ελεγχόµενα, στα πλαίσια του προβλεποµένου, απ΄ αυτή 
ελέγχου, όργανα, είναι αυτά της διοίκησης της ναυτικής εταιρείας και δη το 
διοικητικό της συµβούλιο και σε περίπτωση, αναθέσεως του συνόλου ή µερικών 
εξουσιών αυτού σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε τρίτο ή τρίτους (µη µέλη 
αυτού), κατ΄ άρθρο άρθρ. 20 παρ 1 του Ν. 959/1979, (ελέγχονται) οι τελευταίοι. Τα 
όργανα δε αυτά, µάλιστα, σύµφωνα µε ρητή επιταγή της εν λόγω διάταξης 
υποχρεούνται, σε περίπτωση παραδοχής της σχετικής αιτήσεως, να συνδράµουν τον ή 
τους διορισθέντες από το ∆ικαστήριο, ελεγκτή/ές, µε την απειλή της επιβολής, 
κατ΄ αυτών, σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρέωσής τους αυτής, των 
προβλεποµένων από το άρθρο 63 του ίδιου νόµου, πληµµεληµατικής µορφής, 
ποινικών κυρώσεων. Εποµένως, το δικαίωµα για την υποβολή της αιτήσεως περί 
διενεργείας ελέγχου, µε βάση την προαναφερθείσα διάταξη, ανήκει στους µετόχους 
της ναυτικής εταιρείας, που εκπροσωπούν το προβλεπόµενο απ΄ αυτή, ως άνω 
αναφερόµενο, ελάχιστο, ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου της (3/20 και άνω), για 
την προστασία των συµφερόντων τους από πιθανές διαχειριστικές ατασθαλίες της 
διοίκησης αυτής. Τέτοιο δικαίωµα, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, δεν έχουν και 
τα διοικούντα την εν λόγω εταιρεία όργανα και δη το διοικητικό της συµβούλιο (που 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία). ∆ιαφορετικά, θα προέκυπτε το άτοπο και 
ασυµβίβαστο προς το σκοπό και την έννοια της ανωτέρω διατάξεως αποτέλεσµα να 
ζητούν τον έλεγχο πιθανών διαχειριστικών ατασθαλιών, εκείνοι οι οποίοι (ως 
συλλογικό όργανο αποφασίζον κατά πλειοψηφία) αποφάσισαν και διέπραξαν εις 
βάρος της εταιρείας, την οποία διοικούν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 67, 76, 342, 784, 
ΕµπΝ: 18 - 64, 
Νόµοι: 959/1979, άρθ. 2, 12, 17, 19, 20, 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1685 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Αξίωση διανοµής των κερδών. ∆ικαστική επιδίωξη απόδοσης 
του καθαρού κέρδους. Συνέλευση εταίρων της Οµόρρυθµης Εταιρείας. Άκυρες 
αποφάσεις. 
- Στην οµόρρυθµη εµπορική εταιρία, που τήρησε τις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 42 ΕµπΝ και έχει νοµική προσωπικότητα (άρθρο 784 ΑΚ), κύριος των 
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κερδών, που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, είναι το 
νοµικό πρόσωπο της εταιρίας, το οποίο και µόνο νοµιµοποιείται παθητικώς στη δίκη 
για καταβολή της αναλογίας κερδών σε κάποιον από τους εταίρους της (ΕφΘεσ 
2838/1988).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 762 και 763 του ΑΚ, οι οποίες µε 
την πρόβλεψη ότι ισχύουν, η µεν πρώτη «εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την 
εταιρική σύµβαση» και η δεύτερη «αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία», 
διακηρύσσοντας έτσι πανηγυρικά τον ενδοτικό τους χαρακτήρα, και εφαρµοζόµενες 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ΕµπΝ και στην οµόρρυθµη εταιρία, ορίζουν ότι κάθε 
εταίρος έχει δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας, ανάλογα µε την εταιρική 
του µερίδα, (εφόσον υπάρχει τέτοια συµφωνία, άλλως και στην περίπτωση µη 
υπάρξεως αυτής το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη είναι κατ΄ ίσα µέρη, ανεξάρτητα 
από την εισφορά) όταν δε η εταιρία έχει διάρκεια µακρύτερη από ένα έτος, ο 
λογαριασµός κλείνεται και τα κέρδη διανέµονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν 
προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύµβαση. Έτσι ο ενδοτικός χαρακτήρας της 
διάταξης του άρθρου 762 ΑΚ επιτρέπει ευρείας εκτάσεως αντίθετες ρυθµίσεις στην 
εταιρική σύµβαση, όπως, να διανέµονται τα κέρδη: α) κατά διάφορη περιοδικότητα, 
β) εντός των ορίων της εταιρικής ρευστότητας και αποθεµατοποίησης, γ) όχι σε 
χρήµα, αλλά να αποθεµατοποιούνται αυξάνοντας έτσι τις εισφορές, (βλ. Λ. 
Γεωργακόπουλο, Το ∆ίκαιο των Εταιριών, Α΄ τόµος, σελ. 280). 
Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι, υπάρχει άµεση αξίωση διανοµής των 
κερδών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίθετη ρύθµιση στην εταιρική σύµβαση και 
ούτε από τις άνω διατάξεις, αλλά ούτε και από άλλες διατάξεις του ΑΚ ή του ΕµπΝ 
που ισχύουν για τις οµόρρυθµες εταιρίες, θεσπίζεται υποχρέωση προσαρµογής της 
αξιώσεως κερδών στις ανάγκες της εταιρικής ρευστότητας και αποθεµατοποιήσεως 
και µόνον υπό όλως εξαιρετικούς όρους µπορεί να προκύπτει εκ του σκοπού της 
εταιρίας τέτοια υποχρέωση, (βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, Το ∆ίκαιο των Εταιριών, ΑΙ 
τόµος, σελ. 280). Ως κέρδος δε, κατά την έννοια του νόµου, νοείται το καθαρό 
κέρδος, ήτοι το καθαρό προϊόν που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων και 
ιδίως των δαπανών της εταιρίας (ΑΠ 885/2005, ΑΠ 581/2004 ΕΕµπ∆ 2004.761, 
ΕφΘεσ 199/2008, ΕφΠειρ 386/2008, ΕφΘεσ 2838/1988). Εντεύθεν, έπεται ότι 
στοιχεία της σχετικής περί διανοµής των κερδών αγωγής, είναι, ο ακριβής 
προσδιορισµός των προς επιδίκαση κερδών, ενώ δεν είναι αναγκαία η παράθεση και 
των εξόδων λειτουργίας (δαπανών) της εταιρίας, καθόσον η τυχόν ύπαρξη εξόδων 
που πρέπει να αφαιρεθούν είναι αρνητικός ισχυρισµός και όχι στοιχείο της αγωγής 
(ΑΠ 362/2008, ΑΠ 885/2005, ΑΠ 581/2004, ΑΠ 1629/2001, ΑΠ 823/2001, ΕφΠειρ 
386/2008), η αναφορά της ύπαρξης ή µη συµφωνίας για τη συµµετοχή των εταίρων 
στα κέρδη της εταιρίας, ανάλογα µε την εταιρική του µερίδα, καθώς και η µνεία της 
ύπαρξης ή µη προβλέψεως στο καταστατικό περί του τρόπου και χρόνου διανοµής 
των κερδών στους εταίρους. 
- Κατά την έννοια δε της διατάξεως του άρθρου 762 ΑΚ, ο εταίρος δικαιούται ν΄ 
αξιώσει δικαστικώς την απόδοση του καθαρού κέρδους που του ανήκει, χωρίς ν΄ 
απαιτείται για τη θεµελίωση της αγωγής του, όπως εκτίθεται σ΄ αυτή, ότι κλείσθηκε 
από την εταιρία ο λογαριασµός στο τέλος του έτους και συντάχθηκε ο σχετικός 
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ισολογισµός (ΑΠ 1688/1998, ΑΠ 640/1983 ΕΕΝ 51/187, ΕφΑθ 8230/2007), καθόσον 
τέτοιες προϋποθέσεις δεν προκύπτουν από την εφαρµογή της άνω διάταξη του 
άρθρου 762 ΑΚ για τη διανοµή των κερδών και την ικανοποίηση της αντίστοιχης 
αξίωσης του εταίρου και φυσικά δεν αποτελούν προϋποθέσεις η προηγούµενη τυχόν 
δικαστική διόρθωση του καταρτισθέντος από το διαχειριστή ισολογισµού σε 
περίπτωση διαφωνίας του εταίρου ή η έγκριση των εταιρικών λογαριασµών από τη 
συνέλευση των εταίρων, αλλά αντίθετα, το χρονικό σηµείο άσκησης της αξίωσης 
αυτής συµπίπτει µε το χρόνο λήξης κάθε εταιρικής χρήσης, εφόσον η εταιρία έχει 
διάρκεια µεγαλύτερη του έτους και εφόσον το καταστατικό της δεν περιέχει αντίθετες 
ρυθµίσεις. Άλλωστε, η διανοµή των κερδών δεν προϋποθέτει εκκαθάριση της 
εταιρίας, η δε παράλειψη της δεν καθιστά την επί τα κέρδη αξίωση ανεκκαθάριστη 
(ΑΠ 885/2005). Εξ άλλου, τα ανωτέρω ενισχύονται και από το γεγονός ότι, σε 
περίπτωση που οι εταίροι διαφωνούν µε τον τρόπο διαχείρισης, όπως αυτός 
αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασµούς της εταιρίας, µπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωµα ελέγχου κατά το άρθρο 755 του ΑΚ, ζητώντας, είτε την παροχή 
πληροφοριών από τον διαχειριστή, είτε ασκώντας αυτοπροσώπως το δικαίωµα αυτό 
προβαίνοντας σε έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και προσδιορίζοντας οι ίδιοι την 
περιουσιακή της κατάσταση, διεκδικώντας στη συνέχεια το µερίδιο τους στα κέρδη 
της. 
- Όλες οι ενώσεις προσώπων, που συνιστώνται µε δικαιοπραξία προς επιδίωξη κοινού 
σκοπού (εταιρίες υπό ευρεία έννοια), σχηµατίζουν τη βούληση τους και αναπτύσσουν 
τη δράση τους µέσω οργάνων, τα οποία επιφορτίζονται από το νόµο ή το καταστατικό 
µε ορισµένα έργα, που συνθέτουν τις επί µέρους λειτουργίες της εταιρίας. Τα έργα 
αυτά διακρίνονται σε έργα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας (διοικητική 
λειτουργία) και σε έργα που αφορούν τη συγκρότηση και οργάνωση της εταιρίας 
καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο της διοικήσεως (ανώτατη λειτουργία). Στις 
προσωπικές εταιρίες η δεύτερη από τις εν λόγω λειτουργίες έχει ιεραρχικό 
προβάδισµα έναντι της πρώτης, διότι, αφενός ρυθµίζει την τύχη της εταιρίας και 
αφετέρου προΐσταται της διοικήσεως, ελέγχοντας µεταξύ άλλων και την άσκηση της 
(Αντωνόπουλος, ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών Ι - Προσωπικές Εταιρίες). Για το λόγο 
αυτό ανήκει στο σύνολο των εταίρων, οι οποίοι λαµβάνουν αποφάσεις που 
καταλογίζονται στο νοµικό πρόσωπο. Ζήτηµα όµως γεννάται περί του αν στις 
εταιρίες αυτές (οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη κ.λπ.) το σύνολο τον εταίρων συγκροτείται 
ή όχι σε αυτοτελές όργανο. Επί του ζητήµατος αυτού σηµειώνονται τα εξής: Στις 
εταιρίες που έχουν σωµατειακή διάρθρωση, καθώς και σ΄ εκείνες που έχουν ισχυρή 
κεφαλαιουχική οργάνωση, η συνέλευση των εταίρων οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να λειτουργεί µε αυστηρές διατυπώσεις και ν΄ αποφασίζει, συνήθως, κατά 
πλειοψηφία. Αντιθέτως, στις λοιπές εταιρίες (οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη κ.λπ.), δεν 
επιβάλλεται από το νόµο τέτοια οργάνωση της συνελεύσεως των εταίρων, µπορεί 
όµως να προβλέπεται από το καταστατικό. Παρά ταύτα η ύπαρξη της λειτουργίας 
γενικής συνελεύσεως, έστω και µη οργανωµένης, δεν µπορεί ν΄ αµφισβητηθεί και 
στις εταιρίας αυτές, όπως τούτο προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 752 παρ. 3, 
757, 771 και 778 εδ. 1 ΑΚ, που εφαρµόζονται αναλογικώς και στις, εν λόγω, εταιρίες 
του εµπορικού δικαίου (πρβλ. ΑΠ 486/1971 ΕΕµπ∆ 1971.527, ΕφΑθ 1141/1995 
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Ελ∆νη 36.1638, ΕφΑθ 4469/1988 ΕΕµπ∆ 1991,159, οι οποίες χαρακτηρίζουν τους 
εταίρους ως «κυρίαρχο όργανο» της εταιρίας - Βλ. και Παµπούκη, ∆ίκαιον 
Εµπορικών Εταιριών-Γενικόν Μέρος & Ειδικόν Μέρος -Προσωπική Εταιρία σελ. 15, 
Ν. Ρόκα- Εµπορικοί Εταιρίαι Έκδ. 1974 σελ. 37). Ενόψει µάλιστα του ότι ο 
σχηµατισµός της εταιρικής βουλήσεως λαµβάνει χώρα µε τον ίδιο τρόπο τόσο στις 
εταιρίες µε σωµατειακή διάρθρωση, όσο και στις απλές ατοµιστικές εταιρίες, ήτοι 
βασικά µε απόφαση των εταίρων, ειδοποιός διαφορά στις «συνελεύσεις» των δυο 
αυτών κατηγοριών ενώσεων προσώπων είναι η ύπαρξη συγκεκριµένων διατυπώσεων 
ως προς τη λειτουργία της συνελεύσεως των πρώτων και η (κατ΄ αρχήν) απουσία 
τέτοιων κανόνων στη συνέλευση των τελευταίων. Ειδικότερα, εξ αιτίας του 
ατοµιστικού χαρακτήρα των εταιριών αυτών (οµορρύθµου, ετερορρύθµου κ.λπ.), η 
συνέλευση των εταίρων λειτουργεί κατά τεκµήριο χωρίς πανηγυρικές διατυπώσεις, 
δηλαδή χωρίς πρόσκληση, δηµοσίευση της προσκλήσεως, τήρηση προθεσµιών, 
κατάρτιση ηµερησίας διατάξεως κ.λπ. (Παµπούκης, Αύξηση Κεφαλαίου 
Ετερόρρυθµης Εταιρίας Γνµδ. σε Ελ∆νη 34,1052 επ.), χωρίς ν΄ αποκλείεται πάντως 
ρήτρα του καταστατικού µε την οποία να διαµορφώνεται ένα περισσότερο ή λιγότερο 
αυστηρό σύστηµα λειτουργίας της συνελεύσεως, µε γνώµονα τη διασφάλιση της 
δυνατότητας κάθε εταίρου να εκφράζει τις απόψεις του πριν από την άσκηση του 
δικαιώµατος ψήφου. Ενόψει δε του κανόνα της άτυπης λειτουργίας της συνελεύσεως 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκυρη λήψη αποφάσεως η πρόσκληση των 
εταίρων εντός ορισµένης προθεσµίας και η κοινή συνεδρίαση τους σε ορισµένο τόπο 
και χρόνο, σε αντίθεση δε µε ό,τι συµβαίνει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, η 
συγκέντρωση των ψήφων µπορεί να γίνει και «διά περιφοράς» και µάλιστα 
«κεχωρισµένως και διαδοχικώς» (Καραβάς, σελ. 468) ή ακόµη µε επιστολή ή 
τηλεφωνικώς ή και τηλεοµοιοτυπικούς (µε fax), όχι όµως και χωρίς να παρασχεθεί σε 
όλους τους εταίρους η δυνατότητα εκφράσεως γνώµης και ψήφου, αφού κάθε εταίρος 
δικαιούται να αναπτύσσει τις απόψεις του στο πλαίσιο της συνελεύσεως, ακόµη και 
αν στο καταστατικό υπάρχει πλειοψηφική ρήτρα, που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων 
κατά πλειοψηφία. Και τούτο διότι το δικαίωµα συµµετοχής στις συζητήσεις που 
γίνονται στο πλαίσιο της συνελεύσεως αποτελεί µια σηµαντική όψη του δικαιώµατος 
του εταίρου για συµµετοχή στο ανώτατο όργανο. Συνεπώς κάθε εταίρος δικαιούται να 
αναπτύσσει τις απόψεις του στο πλαίσιο της συνελεύσεως, ακόµη και αν το 
καταστατικό επιτρέπει την, κατά πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων. Προς το σκοπό αυτό 
ο αρµόδιος διαχειριστής, αλλά και κάθε εταίρος που επιθυµεί να προκαλέσει τη λήψη 
αποφάσεως εκ µέρους της συνελεύσεως, δικαιούται και υποχρεούται να προσκαλεί 
όλους τους εταίρους και να ενηµερώνει τους απόντες για το περιεχόµενο των 
συζητήσεων των λοιπών. 
- Κατά την κρατούσα και ορθότερη άποψη, η απόφαση της συνελεύσεως έχει τον 
χαρακτήρα ιδιορρύθµου πολυµελούς (συλλογικής) δικαιοπραξίας του ιδιωτικού 
δικαίου (Λιακόπουλος σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ/IV στο άρθρο 
748 αριθ. 17). Εποµένως, η εν λόγω απόφαση, που σχηµατίζεται από τις επί µέρους 
δηλώσεις βουλήσεως των εταίρων, µπορεί να είναι ελαττωµατική, µε την ευρεία 
έννοια του όρου, δηλαδή ακυρώσιµη ή άκυρη, κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ 
(άρθρα 174 επ., 178,179, 281 και 288 αυτού), καθώς και λόγω αντιθέσεως της προς 
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τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας (Λιακόπουλος ό.π.). Πάντως δεν µπορεί 
να νοηθεί ακυρώσιµη απόφαση συνελεύσεως εξ αιτίας πλάνης, απάτης ή απειλής, 
διότι τα ελαττώµατα αυτά δεν προσήκουν στις αποφάσεις συλλογικών οργάνων, παρά 
µόνο σε ψυχολογική βούληση φυσικών προσώπων, χωρίς ν΄ αποκλείεται ο 
µεµονωµένος εταίρος, που άσκησε το δικαίωµα ψήφου του ύστερα από πλάνη, απάτη 
ή απειλή, να ζητήσει την ακύρωση της δικής του και µόνο ψήφου, γεγονός το οποίο 
µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει στην ανατροπή και της ληφθείσας 
αποφάσεως της συνελεύσεως (αν λ.χ. κατά το καταστατικό της εταιρίας οι αποφάσεις 
πρέπει να λαµβάνονται οµοφώνως). Ο κανόνας στο δίκαιο των προσωπικών 
εµπορικών εταιριών είναι ότι οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων 
λαµβάνονται οµοφώνως, δηλαδή µε τη συγκέντρωση των θετικών ψήφων όλων των 
εταίρων (ΑΠ 486/1971 ό.π., Λιακόπουλος, ό.π., αριθµ. 11). Τούτο δεν προκύπτει 
ευθέως από το νόµο, συνάγεται όµως από µια σειρά διατάξεων και αρχών και 
συγκεκριµένα από τις διατάξεις των άρθρων 752 παρ. 3, 757 και 771 εδ. α΄ ΑΚ, που 
εφαρµόζονται αναλογικώς στην οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία, και 
προβλέπουν οµοφωνία για τη λήψη ορισµένων αποφάσεων, που σαφώς ανάγονται 
στη συγκρότηση και οργάνωση της εταιρίας. Όµως ο ανωτέρω κανόνας της 
οµοφωνίας δεν αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο (άρθρο 748 ΑΚ - βλ. σχετ. Εφ∆ωδ 
28/1994 Αρµ 50.588) και εποµένως το καταστατικό της εταιρίας µπορεί να προβλέπει 
ότι οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων λαµβάνονται κατά πλειοψηφία 
(ΕφΠειρ 206/1997 ΕΕµπ∆ 1997,281, Εφ∆ωδ 28/1994 ό.π., ΕΑ 8176/1981 ΕΕΝ 
1982,56) και µάλιστα είτε κατά πλειοψηφία των εταίρων (των παρόντων ή του 
συνολικού αριθµού αυτών), είτε κατά πλειοψηφία µερίδων. Αν η πλειοψηφική ρήτρα 
του καταστατικού έχει γενική διατύπωση και δεν συνοδεύεται από περιπτωσιολογία, 
εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις των εταίρων, δηλαδή ακόµη και σ΄ εκείνες που 
τροποποιούν το καταστατικό (Εφ∆ωδ 28/1994 ό.π., Παµπούκης, ∆ίκαιο Ανωνύµων 
Εταιριών σελ. 148 επ.). Με την πλειοψηφική απόφαση, που λαµβάνεται σύµφωνα µε 
σχετική πλειοψηφική ρήτρα του καταστατικού, είναι δυνατό να θίγεται και ο 
λεγόµενος «πυρήνας της εταιρικής συµµετοχής», ο οποίος αντιστοιχεί στα σχετικώς 
αναφαίρετα εταιρικά δικαιώµατα, δηλαδή σ΄ εκείνα τα οποία δεν µπορούν να 
περιοριστούν χωρίς τη συναίνεση του θιγοµένου, ακόµη και αν υπάρχει σπουδαίος 
λόγος (λ.χ. το δικαίωµα συµµετοχής στη διαχείριση, η µεταβολή του ποσοστού 
συµµετοχής των εταίρων, η καταβολή προσθέτων εισφορών, η µη διανοµή κερδών - 
Βλ. σχετ. Καραγκουνίδη, Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, σελ. σελ. 132 αριθµ. 
46, Λιακόπουλου, Μελέτες Ν. ∆ελούκα, σελ. 594), αφού, στην περίπτωση αυτή, η 
συναίνεση του θιγοµένου εταίρου παρέχεται προκαταβολικά, δοθέντος ότι από τη 
συνοµολόγηση και µόνο της πλειοψηφικής ρήτρας του καταστατικού, ο εταίρος που 
µειοψηφεί, εν γνώσει του ότι είναι δυνατόν να ληφθούν πλειοψηφικές αποφάσεις που 
να θίγουν τα ως άνω σχετικώς αναφαίρετα, δικαιώµατα του, συναινεί προκαταβολικά 
για τη λήψη τους. 
- Οι άκυρες αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων θεωρούνται ως µη ληφθείσες 
(άρθρο 180 ΑΚ) αφού η ακυρότητα τους είναι αυτοδίκαιη και δεν απαιτείται να 
κηρυχθεί µε δικαστική απόφαση, είναι δε κατά βάση απόλυτη (προτείνεται από 
όποιον έχει έννοµο συµφέρον), εκτός αν η παραβιασθείσα διάταξη έχει ταχθεί για το 
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συµφέρον ορισµένων µόνο προσώπων (πρβλ. ΑΠ 760/2001, ΕφΠειρ 337/1996 Αρµ 
50.1203). Εξ άλλου, από το άρθρο 762 του ΑΚ, που ορίζει ότι: «σε περίπτωση 
εταιρίας µε διάρκεια µακρότερη από ένα έτος ο λογαριασµός κλείνεται και τα κέρδη 
µοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική 
σύµβαση», προκύπτει ότι, στενά συνυφασµένο µε την εταιρική ιδιότητα είναι το 
δικαίωµα συµµετοχής του εταίρου στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρικής 
δραστηριότητας και στην αξίωση του εταίρου να του καταβληθούν τα κέρδη που του 
αναλογούν στη συγκεκριµένη εταιρική χρήση (Μαρίνος στο ∆ικΠΕ τοµ. 1ος, 2001 
παρ. 3, αριθµ. 69). Η µη διανοµή των κερδών ή η µε άλλον τρόπο διάθεση τους, 
οδηγεί σε αποκλεισµό ή περιορισµό του εκ του νόµου προβλεπόµενου δικαιώµατος 
του εταίρου στα κέρδη και για το λόγο αυτό προϋποθέτει είτε σχετική καταστατική 
πρόβλεψη είτε τη λήψη οµόφωνης απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων 
(Μαρίνος ό.π., σελ. 86, Καραγκουνίδης ό.π., παρ. 4, αριθµ. 15). Περίπτωση διάθεσης 
των κερδών αποτελεί και η µεταφορά «εις νέον», η οποία συνιστά ουσιαστικά 
σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού και ισοδυναµεί µε µη διανοµή κερδών (Μαρίνος 
ό.π.). 
Στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών, σε αντίθεση µε αυτό των ανωνύµων εταιριών, 
δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να ρυθµίζει το είδος και το ύψος των αποθεµατικών 
που µπορούν να σχηµατισθούν σε κάθε χρήση από τα κέρδη της χρήσης αυτής, ενώ 
επί πλέον ο σχηµατισµός τέτοιων αποθεµατικών δεν τίθεται ως υποχρέωση, όπως 
αντίθετα συµβαίνει στις ανώνυµες εταιρίες (άρθρο 44 Ν. 2190/1920). Οι εταίροι 
εποµένως είναι ελεύθεροι, είτε να καθορίσουν στο καταστατικό είτε να αποφασίσουν 
για συγκεκριµένη χρήση ότι τα κέρδη ή µέρος των κερδών δεν θα διανέµονται, αλλά 
θα µεταφέρονται σε επόµενη χρήση. Ο σχηµατισµός εποµένως αποθεµατικού από τα 
κέρδη της εταιρικής χρήσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική καταστατική 
πρόβλεψη ή απόφαση των εταίρων ως προς το ύψος και το είδος του αποθεµατικού, 
προϋποθέτει, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, τη ρητή συναίνεση (οµόφωνη 
απόφαση) όλων των εταίρων, καθώς ο περιορισµός των εταιρικών δικαιωµάτων που 
απαρτίζουν τον πυρήνα της εταιρικής συµµετοχής, όπως το δικαίωµα του εταίρου στα 
κέρδη, δεν µπορεί να επέλθει µε πράξη του διαχειριστή. Ο τελευταίος, δεν µπορεί να 
αποφασίσει µόνος του το σχηµατισµό αποθεµατικού, καθώς η µεταφορά των κερδών 
σε επόµενη χρήση θα προσκρούει τόσο στη νόµιµη αξίωση του εταίρου στα κέρδη 
της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 762 ΑΚ, όσο και στο καταστατικό στην 
περίπτωση που αυτό δεν προβλέπει τη δυνατότητα σχηµατισµού αποθεµατικού ή µη 
διανοµή των κερδών µε τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση δηλαδή που ο διαχειριστής 
λάβει αυτοβούλως µία τέτοια απόφαση, αυτή δεν είναι ισχυρή και ικανή να επιφέρει 
τη σκοπούµενη µεταβολή (βλ. σχετ. επικαλούµενη και προσκοµιζόµενη από την 
ενάγουσα γνωµοδότηση ∆ηµήτριου Αυγητίδη επίκουρου καθηγητή Νοµικής Σχολής 
ΑΠΘ, παρ. 58,59,60).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 178, 179, 180, 281, 288, 340, 341, 345, 346, 361, 752, 755, 757, 762, 763, 
771, 778, 784, 
ΕµπΝ: 18, 
ΚΠολ∆: 70, 176, 
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Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 44,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012.236 
 
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 
(ΟλΑΠ 889/1983), και για τις απαιτήσεις του δηµοσίου κατά της οµόρρυθµης 
εταιρείας (και ΑΠ 82/1986).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 268, 486, 
ΕισΝΑΚ: 17, 29,  
ΚΠολ∆: 329, 522, 536, 920, 
ΕµπΝ: 22, 64, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.676 * ΕπισκΕ∆ 2012.885, σχολιασµός Α. 
∆. Μ. * ∆ΕΕ 2013.473 * ΕΕµπ∆ 2013.332 
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Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1570 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Λύση και εκκαθάριση. Ευθύνη διαχειριστή. Τόκοι τόκων. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Κάθε ένα από τα πραγµατικά περιστατικά, που συνθέτουν 
την έννοια της καταχρηστικής ασκήσεως, αποτελεί αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό 
κατά την έννοια της λέξεως "πράγµα".Έλλειψη νόµιµης βάσης. Πρόσθετη 
παρέµβαση. Ανεραιτικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 20 και 22 ΕµπΝ και τις, κατ' άρθρο 18 του 
νόµου τούτου, εφαρµοζόµενες διατάξεις των άρθρων 745, 758, 759, 763, 767, 777, 
778, 779, 780, 782 και 784 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις αναλογικώς εφαρµοζόµενες 
διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 2 και 50 του ν. 3190/1955, συνάγεται ότι, σε 
περίπτωση που η οµόρρυθµη εταιρία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο - άρα και µε 
καταγγελία - και ακολούθως τεθεί σε εκκαθάριση, κάθε εταίρος µπορεί, µετά την 
εξόφληση των εταιρικών χρεών, την απόδοση των εισφορών και τη ρευστοποίηση της 
εταιρικής περιουσίας από τον εκκαθαριστή, να αξιώσει να του καταβληθεί, κατά τον 
λόγο της συµµετοχής του στα κέρδη, το προϊόν της εκκαθαρίσεως. Αντικείµενο του 
προς διανοµή προϊόντος της εκκαθαρίσεως αποτελεί η, µετά την εξόφληση των 
εταιρικών χρεών και την απόδοση των εισφορών, αποµένουσα ρευστοποιηµένη 
εταιρική περιουσία, δηλαδή το υπάρχον στο ταµείο της εταιρίας ποσό χρηµάτων, 
όπως αυτό προκύπτει από τον εκ µέρους του εκκαθαριστή συνταχθέντα τελικό 
ισολογισµό της εκκαθαρίσεως. Η ανωτέρω αξίωση, απορρέουσα από την εταιρική 
σχέση, συνιστά ατοµική αξίωση του εταίρου και ασκείται µόνο κατά του νοµικού 
προσώπου της οµόρρυθµης εταιρίας, η οποία είναι και η οφειλέτρια του αξιούµενου 
ποσοστού επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.  
- Κατά το άρθρο 720 ΑΚ, το οποίο κατ' επιταγή των άρθρων 18 ΕµπΝ και 754 παρ.1 
ΑΚ, εφαρµόζεται αναλόγως και επί διαχειριστή οµόρρυθµης εταιρείας, ο 
εντολοδόχος, αν χρησιµοποίησε για τον εαυτό του χρήµατα του εντολέα, οφείλει τόκο 
γι' αυτά από τότε που τα χρησιµοποίησε.  
- Κατά το άρθρο 296 παρ. 1 ΑΚ, για τόκους κάθε είδους οφείλεται τόκος, αν τέτοιος 
τόκος συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε αγωγή και στις δυο όµως περιπτώσεις µόνο για 
οφειλόµενους τόκους ενός ολόκληρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσεως αν 
πρόκειται για το ∆ηµόσιο. Η συµφωνία για πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται 
ή η αγωγή να επιδίδεται αφού λήξει το έτος ή η χρήση. Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται ότι για την άσκηση, του δικαιώµατος προς ανατοκισµό, δηλαδή προς 
υπολογισµό και λήψη νόµιµου τόκου επί τόκων, νόµιµων ή δικαιοπρακτικών, πρέπει 
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι 
ενός τουλάχιστον έτους ή, αν πρόκειται για το ∆ηµόσιο, µιας χρήσεως, β) Να 
επιδοθεί εκ µέρους του δανειστή στον οφειλέτη αγωγή, που να περιέχει το περί 
ανατοκισµού αίτηµα. Και. γ) Η επίδοση της ως άνω αγωγής να γίνει µετά τη 
συµπλήρωση του έτους ή της χρήσεως, ανάλογα, δηλαδή αφού έχει συµπληρωθεί 
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κατά την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και µακρότερη χρήση του κεφαλαίου και 
συνεπώς εφόσον υπάρχουν δεδουλευµένοι, ήτοι απαιτητοί και ληξιπρόθεσµοι, τόκοι 
ενός τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσεως. Αίτηµα της οικείας αγωγής πρέπει να είναι η 
καταψήφιση του εναγοµένου στην πληρωµή του επί των δεδουλευµένων τόκων 
νόµιµου τόκου µέσα σε χρονικό διάστηµα από την επίδοση της αγωγής έως την 
εξόφληση. Και τούτο διότι, ενόψει των ως άνω θεσπισµένων περιορισµών, η εν λόγω 
αγωγή δεν ανατρέχει στο παρελθόν, στο χρόνο δηλαδή παραγωγής των 
δεδουλευµένων τόκων, πράγµα που θα είχε συνέπειες υπερβολικά επαχθείς για τον 
οφειλέτη και γι' αυτό ανεπιθύµητες για το νοµοθέτη, αλλά ο ανατοκισµός αρχίζει από 
την επίδοση αυτής της αγωγής και εφεξής. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο της 
ουσίας έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα, 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που συνθέτουν την ιστορική βάση και 
άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή κατάλυση ή παρακώλυση 
του ασκουµένου δι' αυτών ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν 
όµως "πράγµατα" και εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δε ληφθεί 
υπόψη, µεταξύ άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής ανταγωγής ή ενστάσεως, 
τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή τα περιστατικά που 
προκύπτουν από αυτές. Οµοίως δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως από 
τη µη λήψη υπόψη ισχυρισµού απαραδέκτου, αορίστου ή µη νόµιµου, αφού στις 
περιπτώσεις αυτές δεν ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως και όταν λήφθηκε 
υπόψη και απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. Εξάλλου, κατά 
το άρθρο 281 ΑΚ απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική όταν η 
προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και η εξ αυτής δηµιουργηθείσα 
κατάσταση, δεν δικαιολογεί και καθιστά µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, ιδίως 
εφόσον εκ τούτων δηµιουργήθηκε εύλογα στον υπόχρεο η πεποίθηση, ότι δεν θα 
ασκηθεί το δικαίωµα, του οποίου η άσκηση επιφέρει εις αυτόν επαχθείς συνέπειες, 
δηµιουργώντας του εύλογα συναίσθηµα αδικίας. Κάθε ένα από τα πραγµατικά 
περιστατικά, που συνθέτουν την έννοια της καταχρηστικής ασκήσεως, αποτελεί 
αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό κατά την έννοια της λέξεως "πράγµα" του 
αναιρετικού λόγου από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
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συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα 
του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' 
όσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί, εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο".  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 80 ΚΠολ∆, αν σε δίκη που εκκρεµεί µεταξύ άλλων 
τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος µπορεί έως την έκδοση 
αµετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση για να τον υποστηρίξει. 
Περαιτέρω, από την άνω διάταξη, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 του ίδιου 
Κώδικα, προκύπτει ότι αναγκαίος όρος για την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης είναι 
η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος στο πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. Υφίσταται 
έννοµο συµφέρον προς παρέµβαση, όταν µε αυτή µπορεί να προστατευθεί δικαίωµα 
του παρεµβαίνοντος ή να αποτραπεί η δηµιουργία σε βάρος του νοµικής υποχρέωσης. 
Πρέπει, όµως, αυτά είτε να απειλούνται από τη δεσµευτικότητα ή εκτελεστότητα της 
απόφασης που θα εκδοθεί είτε υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις 
αντανακλαστικές συνέπειες της. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή της ενστάσεως (ΚΠολ∆ 216 παρ.1, 262 παρ.1), 
που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα, ουσιαστικού 
δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο 
για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής ή της ενστάσεως κρίσεως 
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του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ενστάσεως, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως 
παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆. Η νοµική αυτή παραδοχή τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι η κυριαρχική εκτίµηση του δικογράφου της αγωγής από το 
δικαστήριο της ουσίας, ανταποκρίνεται στο πραγµατικό περιεχόµενο αυτής. Σε 
αντίθετη περίπτωση στοιχειοθετείται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 
559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, µε την έννοια ότι δεν λήφθηκε υπόψη αγωγικός 
ισχυρισµός, θεµελιωτικός του φερόµενου προς διάγνωση δικαιώµατος, ο οποίος 
διαφοροποιεί την εκτίµηση για αοριστία της αγωγής ή αντιστρόφως λήφθηκε υπόψη 
ισχυρισµός, που δικαιολογούσε την νοµική ή ποιοτική επάρκεια της αγωγής, ο οποίος 
δεν προτάθηκε µε το δικόγραφο αυτής.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για τη 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' Ολ.ΑΠ 2/2008). Μη λήψη, πάντως, 
δεν σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου, 
στο οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. Για τον έλεγχο όµως της ουσιαστικής 
βασιµότητας του λόγου αυτού αναιρέσεως είναι αναγκαία η προσκόµιση των 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία αφορά η εν λόγω αναιρετική αιτίαση, προκειµένου να 
διακριβωθεί το επικαλούµενο περιεχόµενο αυτών, µε βάση το οποίο θα ελεγχθεί η µη 
λήψη τους από το δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 220, 281, 296, 720, 745, 754, 758, 759, 763, 767, 777, 778, 779, 780, 782, 784, 
ΚΠολ∆: 68, 80, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αρ. 11 γ, 559 αριθ. 14, 559 αρ. 19, 561, 
ΕµπΝ: 8, 9, 18, 20, 22,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1332 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προστασία καταναλωτών. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ιδιότητα καταναλωτή. 
Εγγυητής. Παραπάµπει στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου 
- Με τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο λόγους της αιτήσεως η αναιρεσείουσα, 
επικαλούµενη το άρθρο 559 αριθ.1 (εδ.α) Κ.Πολ.∆., προβάλλει ότι η αναιρεσίβλητη 
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δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, διότι δεν είναι ο τελικός αποδέκτης των 
προσφεροµένων από αυτήν (την αναιρεσείουσα τράπεζα) υπηρεσιών και διότι δεν 
εγγυήθηκε υπέρ καταναλωτή αλλά υπέρ προσώπου το οποίο ενεργούσε στο πλαίσιο 
της επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, γι' αυτό δεν έχουν ως 
προς αυτήν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 2251/1994. Οι λόγοι αυτοί αναιρέσεως 
άπτονται ζητηµάτων που, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, είναι 
γενικότερου ενδιαφέροντος, γιατί αφορούν όχι µόνο την παρούσα υπόθεση αλλά και 
ικανό αριθµό δανειοληπτών και εγγυηθέντων υπέρ αυτών τρίτων προσώπων. 
Συγκεκριµένα µ' αυτούς τίθενται τα ζητήµατα: Α) αν η ιδιότητα του συµβληθέντος ως 
καταναλωτή κρίνεται µε βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 Ν. 
2251/1994 όπως ίσχυαν κατά το χρόνο επικλήσεως της ιδιότητας αυτής µε την 
άσκηση σχετικής αγωγής ή ανακοπής ή την προβολή ενστάσεως ή όπως αυτές ίσχυαν 
κατά το χρόνο δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου (άρθρο 
533 παρ.2 Κ.Πολ.∆.) και Β) αν µε βάση τις διατάξεις που θα κριθούν εφαρµοστέες 
κατά τ' ανωτέρω: α) οι δανειολήπτες οι οποίοι συνεβλήθησαν µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση επαγγελµατικών ή επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων έχουν την 
ιδιότητα των καταναλωτών και β) τα πρόσωπα που εγγυήθηκαν και ιδίως τα πρόσωπα 
που εγγυήθηκαν ως αυτοφειλέτες (παραιτηθέντες των οικείων ενστάσεων) υπέρ 
τέτοιων δανειοληπτών, όταν τα ίδια δεν ενεργούν στο πλαίσιο επαγγελµατικής ή 
επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, έχουν αυτή την ιδιότητα. Κατ' ακολουθίαν, 
λόγω των τιθεµένων γενικότερου ενδιαφέροντος ζητηµάτων αλλά και για την ενότητα 
της νοµολογίας, πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 563 παρ.2 στοιχ.β ΚΠολ∆ να 
παραπεµφθούν οι λόγοι αυτοί της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως στην Τακτική 
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.6 Ν. 2251/1994 που έχει τον τίτλο "προστασία 
καταναλωτών", όπως αυτή ίσχυε µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 10 παρ. 24 
εδ. β ν. 2741/1999 και πριν από την αντικατάσταση του εδ. α αυτής µε το άρθρο 2 
παρ. 2 ν. 3587/2007 [και έχει εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση αφού η 
καταχρηστικότητα ενός Γ.Ο.Σ. κρίνεται σύµφωνα µε το δίκαιο που ισχύει κατά το 
χρόνο που γίνεται η χρήση αυτού (ΟλΑΠ 15/2007)], οι γενικοί όροι των συναλλαγών 
(Γ.Ο.Σ.), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο 
αριθµό µελλοντικών συµβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι αν έχουν ως 
αποτέλεσµα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή, ο δε καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού 
όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των 
αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών 
συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της συµβάσεως ή άλλης 
συµβάσεως από την οποία αυτή εξαρτάται. Εξάλλου, εκτός από την ανωτέρω γενική 
ρήτρα για την καταχρηστικότητα των Γ.Ο.Σ. που συνεπαγόταν διατάραξη της 
συµβατικής ισορροπίας, στην παρ.7 του ίδιου πιο πάνω άρθρου (2 ν. 2251/1994, όπως 
ίσχυε πριν από το ν. 3587/2007) απαριθµούνταν ενδεικτικώς και τριάντα µία 
περιπτώσεις γενικών όρων που θεωρούνταν άνευ ετέρου (per se) καταχρηστικοί, 
χωρίς ως προς αυτούς να ερευνάται η συνδροµή των προϋποθέσεων της γενικής 
ρήτρας, αφού αυτοί θεωρούνται κατ' αµάχητο τεκµήριο ότι έχουν καταχρηστικό 
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χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαµβανόταν και η υπό στοιχ. ε, κατά την 
οποία (όπως ίσχυε τότε) καταχρηστικοί είναι και οι όροι που επιφυλάσσουν στον 
προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποιήσεως ή λύσεως της συµβάσεως χωρίς 
ορισµένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4 
περ. α' του ίδιου πιο πάνω Ν. 2251/1994, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του 
µε το άρθρο 1 παρ.5 Ν. 3587/2007, καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον 
αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Κατά την ίδια διάταξη όπως ισχύει µετά την 
κατά τ' ανωτέρω αντικατάστασή της, ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα για τα οποία 
προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία 
κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό 
αποδέκτη τους. Τέλος µετά την αντικατάσταση του άρθρου 1 παρ. 4 Ν. 2251/1994 µε 
το άρθρο 1 παρ.5 Ν. 3587/ 2007 προστέθηκε και υποπερ. ββ της ανωτέρω περ.α, κατά 
την οποία καταναλωτής είναι και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ 
καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητάς του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 563,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 2741/1999, άρθ. 10,  
Νόµοι: 3587/2007, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2013.488  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 16645 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού. 
Συγγραφικά δικαιώµατα. Με την απόκτηση σε πλειστηριασµό τα βιβλίων 
µεταβιβάζεται η κυριότητα του υλικού φορέα, όπου έχει ενσωµατωθεί το έργο, ήτοι 
το βιβλίο, χωρίς ο υπερθεµατιστής να αποκτήσει εξουσίες εκµετάλλευσης του έργου. 
- Κατά το άρθρο 1 του Ν. 2121/1993 «Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, συγγενικών 
δικαιωµάτων και λοιπών θεµάτων», οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη δηµιουργία του 
έργου, αποκτούν πάνω σε αυτό πνευµατική ιδιοκτησία που περιλαµβάνει, ως 
αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το δικαίωµα της εκµεταλλεύσεως του έργου 
(περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού του 
δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν τις 
εξουσίες που προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 αυτού του νόµου. 
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 3 το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό την 
εξουσία εκτός των άλλων, να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εγγραφή και την 
αναπαραγωγή του έργου µε κάθε µέσο, όπως µηχανικά, φωτοχηµικά ή ηλεκτρονικά 
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µέσα. Το περιουσιακό δικαίωµα µπορεί να µεταβιβασθεί µεταξύ ζώντων ή αιτία 
θανάτου (άρθρο 12 παρ. 1) µε συµβάσεις ή άδειες εκµεταλλεύσεως αποκλειστικές ή 
µη αποκλειστικές, από τις οποίες οι αποκλειστικές παρέχουν στον αντισυµβαλλόµενο 
το δικαίωµα ν΄ ασκεί τις εξουσίες που του µεταβιβάστηκαν κατ΄ αποκλεισµό 
οποιουδήποτε τρίτου. Περαιτέρω, ο δηµιουργός έργου του λόγου ή της τέχνης, ακόµη 
και εάν µεταβιβάσει το περιουσιακό του δικαίωµα είτε της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
σε αυτό, είτε και µόνον της εκµεταλλεύσεως αυτής, διατηρεί το αντίστοιχο επί του 
έργου ηθικό δικαίωµα (droit moral), το οποίο, ως εκδήλωση του δικαιώµατος της 
προσωπικότητας του δηµιουργού, αφενός καθιερώνεται και προστατεύεται από τα 
άρθρα 57 και 59 ΑΚ, αφετέρου του παρέχει, µεταξύ άλλων, τις εξουσίες της 
αναγνωρίσεως της πατρότητας και της περιφρουρήσεως του έργου (Γ. Κουµάντου, 
Πνευµατική Ιδιοκτησία (ανατύπωση 1985), σελ. 234 επ.). Όπως προκύπτει από το 
άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ και γ΄ του Ν. 2121/1993, στοιχεία του ηθικού δικαιώµατος του 
πνευµατικού δηµιουργού είναι, εκτός των άλλων και η εξουσία της αποφάσεως για το 
χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο, κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό 
(δηµοσίευση) και της απαγορεύσεως κάθε παραµορφώσεως, περικοπής ή άλλης 
τροποποιήσεως του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δηµιουργού, 
οφειλόµενης στις συνθήκες παρουσιάσεως του έργου στο κοινό). Ως προσβολή του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας νοείται κάθε πράξη που επεµβαίνει στις 
εξουσίες (ηθικές ή περιουσιακές), εφόσον η πράξη αυτή, γίνεται χωρίς την άδεια του 
δικαιούχου του και δεν συντρέχουν λόγοι άρσης του παρανόµου (συναίνεση του 
δηµιουργού, συµβατικός περιορισµός, άµυνα (ΕφΑθ 4109/2008 Ελ∆νη 2009.582, 
ΕφΑθ 6234/2007, ΕφΘεσ 1286/2007, ΕφΑθ 143/2004). Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 
65, ο δηµιουργός µπορεί να εγείρει αναγνωριστική αγωγή του δικαιώµατός του, 
αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής στο µέλλον, αγωγή για 
απόδοση του αδικαιολογήτου πλουτισµού, αγωγή για απόδοση του κέρδους και 
αγωγή για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΑΠ 
872/2009). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν. 
2121/1993, σε συνδυασµό και µε αυτές των άρθρων 57, 58, 297, 298, 914 και 932 
ΑΚ, κάθε πράξη που έχει ως αντικείµενο και περιεχόµενο όµοιο µε το αντικείµενο 
και περιεχόµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτή δεν συντελείται από τον 
δικαιούχο ή µε την συναίνεση του, συνιστά αντικειµενικώς παράνοµη πράξη, οπότε 
συντρεχόντων και των λοιπών ουσιαστικών όρων του άρθρου 914 του ΑΚ, όπως η 
υπαιτιότητα, η ύπαρξη ζηµίας και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ παρανόµου πράξεως 
και ζηµίας, γεννιέται αξίωση προς αποζηµίωση και για χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης (ΑΠ 919/2007, ΕφΑθ 6234/2007, ΕφΘεσ 1286/2007, ΕφΘεσ 
3022/2006, ΕφΑθ 9040/2000 Ελ∆νη 2002.217). Η τελευταία διάταξη του άρθρου 65 
του Ν. 2121/1993 είναι ειδικότερη της ΑΚ 914 και αυτής του άρθρου 60 του ΑΚ και 
καθορίζει κυρώσεις αναλόγως µε αυτές του ΑΚ, οι οποίες έχουν σχετική αυτοτέλεια 
και µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς άµεση προσφυγή στις γενικές διατάξεις. 
3. Αντί για αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου ο 
δηµιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος µπορεί να αξιώσει είτε την 
καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την 
εκµετάλλευση του έργου ή του αντικειµένου συγγενικού δικαιώµατος προβλεπόµενης 
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στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόµου χωρίς άδεια του δηµιουργού ή του 
δικαιούχου είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόµισε από την 
εκµετάλλευση αυτή (65 παρ. 4). Εξάλλου, η παρ. 1 του άρθρου 65 ενσωµατώνει τις 
αξιώσεις του άρθρου 60 ΑΚ και 70 ΚΠολ∆ και η παρ. 2 ενσωµατώνει την αξίωση της 
914 ΑΚ και τις αντίστοιχες ρυθµίσεις των άρθρων 57 εδ. γ, 59, 60β και 932 ΑΚ και 
προϋποθέτει υπαιτιότητα, παράνοµη συµπεριφορά και ζηµία (θετική ή αποθετική) και 
η παρ. 3 α αυτού καθιερώνει στο δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας την αξίωση 
απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΚ 904) δηλαδή την αποκατάσταση της 
ζηµίας χωρίς υπαιτιότητα του υποχρέου ή και παρά την επελθούσα παραγραφή της 
αξίωσης αποζηµίωσης (βλ. ΠολΠρΑθ 2089/1996 ∆ΕΕ 1998.839). Ο δικαιούχος 
υποχρεούται να αποδείξει το γεγονός ότι είναι φορέας του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (ενεργητική νοµιµοποίηση), την ταυτότητα των έργων και την πράξη 
προσβολής των ηθικών ή περιουσιακών εξουσιών. Εφόσον ζητεί, πέραν της άρσεως 
και παραλείψεως της προσβολής και αποζηµίωση, θα πρέπει να αποδείξει την 
υπαιτιότητα και το µέγεθος της ζηµίας. Επειδή η επέµβαση στο δικαίωµα είναι 
καταρχήν πράξη παράνοµη, ο δικαιούχος δεν οφείλει να αποδείξει το γεγονός ότι η 
προσβολή έγινε χωρίς την άδεια του ή ότι συντρέχει άλλος λόγος άρσεως του 
παρανόµου (ΕφΑθ 5866/2003, ∆ΕΕ 2003.1330). Η ίδια η πράξη της. προσβολής 
συνεπάγεται και το παράνοµο. Εκείνος, ο οποίος αρνείται τη συνδροµή της 
προσβολής (π.χ. διότι είναι δικαιούχος µε «εµπράγµατη» άδεια εκµεταλλεύσεως της 
προσβαλλόµενης «περιουσιακής εξουσίας») οφείλει να το αποδείξει (ΕφΑθ 885/2009 
∆ΕΕ 2009.707, ΕφΑθ 1388/2000). Τεκµαίρεται εποµένως, η παρανοµία της 
επέµβασης στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωµα (Μελέτη Μιχ. Θεοδ. Μαρίνου, 
«Η προσβολή του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωµάτων», Ελ∆νη 35.1441 επ, ΜονΠρΑθ633/2008ΤρΝοµΠλ∆ΣΑ). Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 450 παρ. 2 ΚΠολ∆, κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να 
επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που µπορούν να χρησιµεύσουν για απόδειξη, 
εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη µη επίδειξη τους. Το αίτηµα 
αγωγής, για παρεµπίπτουσα στα πλαίσια ανοιγείσας δίκης, επίδειξης εγγράφων, που 
προορίζονται προς απόδειξη των δικαιωµάτων του ενάγοντος, πρέπει πέραν της 
αναφοράς ότι το έγγραφο βρίσκεται στα χέρια του αντιδίκου, να προσδιορίζεται 
σαφώς και να περιγράφεται µε ακρίβεια το περιεχόµενο του, διαφορετικά είναι 
αόριστο (βλ. ΑΠ 953/2002 Νόµος, ΕφΘεσ 612/2008 Αρµ 2009.840). Ειδικότερα, 
όταν η αίτηση αυτή αφορά τα εµπορικά βιβλία του αντιδίκου του αιτούντος, πρέπει 
να αναφέρει ειδικώς το ή τα βιβλία που αφορά, να προσδιορίζει µε οποιονδήποτε 
δυνατό τρόπο (µε αναφορά της σελίδας ή της ηµεροµηνίας εγγραφής) το σηµείο τους, 
το οποίο του είναι χρήσιµο για την απόδειξη των ισχυρισµών του και να εκθέτει το 
περιεχόµενο του τµήµατος αυτού (ΑΠ 1565/1998 ∆ΕΕ1999.491, ΑΠ 209/1994 ΕΕΝ 
1995.195, ΑΠ 508/1993 Ελ∆νη 35.1299, ΑΠ 1023/1992 ∆ΕΝ 49.82-291, ΕφΛαρ 
29/2002 ΤρΝοµΠληρ Νόµος, ΕφΘεσ 1939/1998 Eλ∆νη 1999.382). Πάντως, είναι 
αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα η αγωγή µε την οποία ζητείται να επιδειχθούν: 
α) όσα και όποια έγγραφα κατέχει ο εναγόµενος σχετικά µε κάποια έννοµη σχέση, β) 
βιβλία µε τις αναγραφόµενες σ΄ αυτά καταχωρήσεις, χωρίς άλλο προσδιορισµό 
(ΕφΠειρ 1157/1996 Ελ∆νη 38.892), γ) συγκεκριµένος φάκελος µε τα περιεχόµενα 
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σ΄αυτόν έγγραφα, χωρίς ακριβή προσδιορισµό των εν λόγω εγγράφων (ΕφΑθ 
11203/1986 Ελ∆νη 29.141), δ) αόριστος και ακαθόριστος αριθµός εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τον εναγόµενο σε ορισµένη χρονική περίοδο (π.χ. στελέχη 
αποδείξεων αποθήκης κλπ.) (ΕφΑθ 14698/1988 Ελ∆νη 1993.1366,)(ΠολΠρΘεσ 
31796/2008). Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 216 παρ. 1, 946, 947 ΚΠολ∆ και 65 παρ. 4 του Ν. 2121/1993, στην 
περίπτωση που επιδιώκεται ο εξαναγκασµός νοµικού προσώπου (όπως ανώνυµης 
εταιρίας) προς εκτέλεση ή παράλειψη πράξης µε χρηµατική ποινή ή προσωπική 
κράτηση, η σχετική αγωγή πρέπει να στρέφεται ατοµικώς κατά των φυσικών 
προσώπων, τα οποία εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο, (ΑΠ 1134/1990, Ελ∆νη 
33.527, ΑΠ 127/1987,ΕφΑθ 4499/2000, ΕφΑθ 9239/1991 ΕΕ∆ 51-59, ΕφΑθ 
10521/88 Ε∆Π 1988. 30. ΕφΑθ 12555/1988 ΝοΒ 37.1223). 
- Το γεγονός ότι η εναγοµένη απέκτησε σε πλειστηριασµό τα βιβλία των εκδόσεων 
«ΧΧΧ» σηµαίνει ότι απλώς της µεταβιβάστηκε η κυριότητα του υλικού φορέα, όπου 
έχει ενσωµατωθεί το έργο της ενάγουσας ήτοι το βιβλίο χωρίς να αποκτήσει εξουσίες 
εκµετάλλευσης του έργου (άρθρο 17 Ν. 2121/1993) ήτοι δικαίωµα επανέκδοσης, τα 
οποία δικαιώµατα και µετά την πτώχευση του εν λόγω εκδοτικού οίκου παρέµειναν 
στην ενάγουσα µε την ιδιότητα της ως πνευµατικής δηµιουργού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 60, 297, 298, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 70, 176, 191, 294, 295, 297, 450, 907, 908, 947, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 46, 47, 48, 51, 65, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 978 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Πλειστηριασµός. ∆ιαδικασία επαλήθευσης. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος.Ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που προέρχεται από 
παραβίαση δικονοµικής διατάξεως.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 534, 625, 628, 632, 634, 647, 648, 
665 και 666 του Εµπ. Νόµου, που εφαρµόζονται κατ' επιταγή των άρθρων 180 και 
182 § 1,2 του ν.3588/2007, µε εκείνες των άρθρων 972, 975, 986 και 977 του ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι στη διαδικασία της επαληθεύσεως υποβάλλονται και οι µε γενικό 
προνόµιο εξοπλισµένες απαιτήσεις, οι πιστωτές των οποίων στερούνται των 
ατοµικών διώξεων Αν δε εκπλειστηριασθεί, µε επίσπευση ενέγγυου πτωχευτικού 
δανειστή, που διατηρεί δικαίωµα ατοµικής διώξεως, ακίνητο της πτωχευτικής 
περιουσίας, πριν από το στάδιο της ενώσεως των πιστωτών, οι απαιτήσεις αυτές 
αναγγέλλονται στη διαδικασία της εκτελέσεως µόνο δια του συνδίκου, ο οποίος και 
κατατάσσεται στη θέση και για λογαριασµό των πιστωτών στον οικείο πίνακα 
κατάταξης. Η πτωχευτική πίστωση που έγινε κατά τη διαδικασία της επαληθεύσεως 
αποδεκτή, θεωρείται ότι αναγνωρίστηκε υπέρ και κατά της οµάδας των πιστωτών και 
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γίνεται πλέον οριστική και απρόσβλητη. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η κατάθεση από 
το σύνδικο αντιγράφου της εκθέσεως επαληθεύσεως προς οριστική κατάταξη των 
απαιτήσεων αυτών στον πίνακα κατάταξης. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 
979 παρ.2 του ΚΠολ∆ οι µη καταταγέντες πιστωτές, µπορούν να ασκήσουν ανακοπή 
κατά του πίνακα και να ζητήσουν την κατάταξη τους και την αναγνώριση του 
προνοµίου των απαιτήσεων τους. ∆εν µπορούν, όµως, να προτείνουν ισχυρισµούς για 
το κατά το ουσιαστικό δίκαιο υπαρκτό των απαιτήσεων, αλλά µόνο αντιρρήσεις 
δικονοµικού χαρακτήρα από τη διαδικασία της κατατάξεως. Τις αντιρρήσεις τους από 
το ουσιαστικό δίκαιο µπορούν να προτείνουν στη διαδικασία της επαλήθευσης, στην 
οποία ο ενέγγυος πιστωτής µπορεί σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί ή απλώς να 
παρίσταται κατ' άρθρο 585 εδ. τελευταίο Εµπ. Νόµου, µετά δε την επαλήθευση 
οριστικώς µε την εισαγωγή τους ενώπιον του κατά τις γενικές διατάξεις αρµοδίου 
δικαστηρίου. Η έκθεση επαληθεύσεως των πιστώσεων, εφόσον δεν είναι δικαστική 
απόφαση, δεν δηµιουργεί µεν δεδικασµένο για την απαίτηση που έγινε δεκτή 
οριστικά, πλην όµως αποτελεί για την ύπαρξη της πλήρη απόδειξη κατά της οποίας 
δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη. Στην έννοια της αποδεικτικής αυτής δυνάµεως εµπίπτει 
και η κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ καταχρηστική άσκηση της καταταγείσης 
απαιτήσεως, σε αντιδιαστολή µε εκείνη που συνδέεται µε την διαδικασία της 
αναγκαστικής εκτελέσεως.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆, στοιχειοθετείται λόγος 
αναιρέσεως, όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση 
από δικαίωµα, που προέρχεται από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 972, 975, 977, 979, 986, 
ΕµπΝ: 534, 585, 625, 628, 632, 634, 647, 648, 665, 666, 
ΠτωχΚωδ: 180, 182, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2013.477 
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Προϋποθέσεις πτώχευσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν. 3588/ 2007 (πτωχευτικός κώδικας), 
προκύπτει ότι για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτούνται δύο κυρίως ουσιαστικές 
προϋποθέσεις : α) η πτωχευτική ικανότητα εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση 
και β) η παύση των πληρωµών των ληξιπροθέσµων χρεών κατά τρόπο γενικό και 
µόνιµο. Η πτωχευτική ικανότητα της ανώνυµης εταιρίας βασίζεται στο τυπικό 
σύστηµα. Κατά το οποίο ο νόµος προσδίδει σ’ αυτή την εµπορική ιδιότητα και αν ο 
σκοπός της δεν είναι εµπορική επιχείρηση (άρθρ. 1 του Ν. 2190/1920). Ως παύση 
πληρωµών νοείται ο κλονισµός της εµπορικής πίστης του εµπόρου, που επήλθε από 
τη µη εκπλήρωση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του, δηλαδή των εκκαθαρισµένων 
και άµεσα απαιτητών εµπορικών ή µη χρεών, η οποία (µη πληρωµή) προδίδει µόνιµη 
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πραγµατική αδυναµία για τη συνέχιση της εµπορίας του, µπορεί δε να συναχθεί. Κατά 
τις περιστάσεις και από τη µη πληρωµή ενός µόνο χρέους, τέτοιας όµως σηµασίας και 
σπουδαιότητας ώστε να εµφανίζει τα πιο πάνω στοιχεία της µονιµότητας και 
γενικότητας. Η παύση των πληρωµών πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που 
κηρύσσεται η πτώχευση. Ως τέτοιος χρόνος πρέπει να θεωρείται αυτός της συζήτησης 
στο ακροατήριο του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος της 
δηµοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 
του Πτωχ. Κωδ., όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4013/2011, επιβάλλει υποχρέωση 
στον οφειλέτη έµπορο να υποβάλλει σε περίπτωση παύσης πληρωµών αίτηση για την 
κήρυξή του σε πτώχευση µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών, ενώ διάταξη του άρθρου 96 
παρ. 2 του ίδιου νόµου επιβάλλει όπως επί νοµικών προσώπων ή άνω αίτηση 
υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης και στη σχετική δίκη να καλούνται όλα τα 
µέλη της. Περαιτέρω, µε την παρ. 2 του άρθρου 6 Πτωχ. Κ, στην οποία ορίζεται ότι η 
αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται, έστω και αν συντρέχουν οι υποκειµενικές και 
αντικειµενικές προϋποθέσεις για την κήρυξή της, εφόσον αποδεικνύεται ότι η 
περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της 
διαδικασίας, τέθηκε µια νέα, ουσιαστικά αρνητική, προϋπόθεση για την κήρυξη της 
πτώχευσης, που δεν υπήρχε στο προηγούµενο πτωχευτικό δίκαιο. Η έλλειψη 
περιουσίας ικανής να εξασφαλίσει την πρόοδο των εργασιών της πτώχευσης 
καθιερώνεται ως λόγος απόρριψης της αίτησης από οποιονδήποτε και αν 
υποβλήθηκε. Η ανεπάρκεια αφορά την περιουσία του οφειλέτη ως σύνολο των 
υπαρχόντων και µελλοντικά ρευστοποιήσιµων περιουσιακών αξιών (ενεργητικό). Για 
την εφαρµογή της διάταξης σηµασία έχει το ρευστοποιήσιµο των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη άµεσα και χωρίς µακροχρόνιες διαδικασίες ή άδειες. Τα 
διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να έχουν άµεσα επιτυγχανόµενη αξία 
εκκαθάρισης µε βάση όχι την ονοµαστική, αλλά την αξία που θα µπορούσαν να 
πετύχουν στην αγορά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της πτώχευσης. Η απόρριψη 
δικαιολογείται µόνον εάν η άµεσα ρευστοποιήσιµη περιουσία του οφειλέτη δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Ως έξοδα διαδικασίας 
θεωρούνται τα πάσης φύσεως δικαστικά έξοδα για την όλη πτωχευτική διαδικασία, 
και όχι για ορισµένο τµήµα αυτής, αµοιβές συνδίκου, πραγµατογνωµόνων, δαπάνες 
για τα µέλη της επιτροπής πιστωτών, έξοδα προσκλήσεων, δηµοσιεύσεων κλπ. Εάν 
υπάρχει περιουσία για τη διαδικασία και κηρυχθεί η πτώχευση, αλλά τελικά δεν 
επαρκεί για τη συνέχιση των εργασιών της, θα τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις του 
άρθρου 166 Πτωχ. Κ για την παύση των εργασιών της πτώχευσης (ΕφΠειρ 467/2010 
∆ΕΕ 2010/915, ΕφΑθ 4514/2010 ∆ΕΕ 2010/195, Εφ Αθ. 4514/2010 ∆ΕΕ 2011.195, 
βλ. και Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Λ. Κοτσίρης, εκδ. 2008, σελ. 178επ.). 
∆ιατάξεις: 
ΠτωχΚωδ: 2, 3, 5, 6, 166, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 4013/2011,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Προϋποθέσεις πτώχευσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν. 3588/ 2007 (πτωχευτικός κώδικας), 
προκύπτει ότι για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτούνται δύο κυρίως ουσιαστικές 
προϋποθέσεις: α) η πτωχευτική ικανότητα εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση 
και β) η παύση των πληρωµών των ληξιπροθέσµων χρεών κατά τρόπο γενικό και 
µόνιµο. Η πτωχευτική ικανότητα της ανώνυµης εταιρίας βασίζεται στο τυπικό 
σύστηµα. Κατά το οποίο ο νόµος προσδίδει σ΄ αυτή την εµπορική ιδιότητα και αν ο 
σκοπός της δεν είναι εµπορική επιχείρηση (άρθρ. 1 του Ν 2190/1920). Ως παύση 
πληρωµών νοείται ο κλονισµός της εµπορικής πίστης του εµπόρου, που επήλθε από 
τη µη εκπλήρωση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του, δηλαδή των εκκαθαρισµένων 
και άµεσα απαιτητών εµπορικών ή µη χρεών, η οποία (µη πληρωµή) προδίδει µόνιµη 
πραγµατική αδυναµία για τη συνέχιση της εµπορίας του, µπορεί δε να συναχθεί. Κατά 
τις περιστάσεις και από τη µη πληρωµή ενός µόνο χρέους, τέτοιας όµως σηµασίας και 
σπουδαιότητας ώστε να εµφανίζει τα πιο πάνω στοιχεία της µονιµότητας και 
γενικότητας. Η παύση των πληρωµών πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που 
κηρύσσεται η πτώχευση. Ως τέτοιος χρόνος πρέπει να θεωρείται αυτός της συζήτησης 
στο ακροατήριο του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος της 
δηµοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 
του ΠτωχΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4013/2011, επιβάλλει υποχρέωση στον 
οφειλέτη έµπορο να υποβάλλει σε περίπτωση παύσης πληρωµών αίτηση για την 
κήρυξή του σε πτώχευση µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών, ενώ διάταξη του άρθρου 96 
παρ. 2 του ίδιου νόµου επιβάλλει όπως επί νοµικών προσώπων ή άνω αίτηση 
υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης και στη σχετική δίκη να καλούνται όλα τα 
µέλη της. Περαιτέρω, µε την παρ. 2 του άρθρου 6 ΠτωχΚ, στην οποία ορίζεται ότι η 
αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται, έστω και αν συντρέχουν οι υποκειµενικές και 
αντικειµενικές προϋποθέσεις για την κήρυξή της, εφόσον αποδεικνύεται ότι η 
περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της 
διαδικασίας, τέθηκε µια νέα, ουσιαστικά αρνητική, προϋπόθεση για την κήρυξη της 
πτώχευσης, που δεν υπήρχε στο προηγούµενο πτωχευτικό δίκαιο. Η έλλειψη 
περιουσίας ικανής να εξασφαλίσει την πρόοδο των εργασιών της πτώχευσης 
καθιερώνεται ως λόγος απόρριψης της αίτησης από οποιονδήποτε και αν 
υποβλήθηκε. Η ανεπάρκεια αφορά την περιουσία του οφειλέτη ως σύνολο των 
υπαρχόντων και µελλοντικά ρευστοποιήσιµων περιουσιακών αξιών (ενεργητικό). Για 
την εφαρµογή της διάταξης σηµασία έχει το ρευστοποιήσιµο των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη άµεσα και χωρίς µακροχρόνιες διαδικασίες ή άδειες. Τα 
διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να έχουν άµεσα επιτυγχανόµενη αξία 
εκκαθάρισης µε βάση όχι την ονοµαστική, αλλά την αξία που θα µπορούσαν να 
πετύχουν στην αγορά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της πτώχευσης. Η απόρριψη 
δικαιολογείται µόνον εάν η άµεσα ρευστοποιήσιµη περιουσία του οφειλέτη δεν 
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επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Ως έξοδα διαδικασίας 
θεωρούνται τα πάσης φύσεως δικαστικά έξοδα για την όλη πτωχευτική διαδικασία, 
και όχι για ορισµένο τµήµα αυτής, αµοιβές συνδίκου, πραγµατογνωµόνων, δαπάνες 
για τα µέλη της επιτροπής πιστωτών, έξοδα προσκλήσεων, δηµοσιεύσεων κλπ. Εάν 
υπάρχει περιουσία για τη διαδικασία και κηρυχθεί η πτώχευση, αλλά τελικά δεν 
επαρκεί για τη συνέχιση των εργασιών της, θα τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις του 
άρθρου 166 Πτωχ. Κ για την παύση των εργασιών της πτώχευσης (ΕφΠειρ 467/2010 
∆ΕΕ 2010/915, ΕφΑθ 4514/2010 ∆ΕΕ 2010/195, ΕφΑθ 4514/2010 ∆ΕΕ 2011, 195, 
βλ. και Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Λ. Κοτσίρης, εκδ. 2008, σελ. 178επ.).  
∆ιατάξεις: 
ΠτωχΚωδ: 2, 3, 5, 6, 96, 166, 
Νόµοι: 2190/1920,  
Νόµοι: 3588/2007, άρθ. 2, 3, 5, 6, 96, 166, 
Νόµοι: 4013/2011,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 291 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πτωχευτική αποκατάσταση οµορρύθµων εταίρων. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ.,  
ΠτωχΚωδ: 180, 181, 182, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ανειακές Συµβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1379 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τραπεζικές δανειακές συµβάσεις. Ανώτατο όριο οφειλής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 30 παρ.1 του Ν. 2789/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του 
Ν. 2312/2001, ορίζεται: "1. Κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων, η υφιστάµενη 
συνολική οφειλή από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που έχουν 
συνοµολογηθεί µε πιστωτικά ιδρύµατα και οι σχετικές συµβάσεις έχουν καταγγελθεί 
ή, προκειµένου περί αλληλόχρεων λογαριασµών, έχουν κλείσει οριστικά ή, αν δεν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, η απαίτηση έχει καταστεί εν όλω ή εν µέρει 
ληξιπρόθεσµη και απαιτητή κατά τη σύµβαση ή το νόµο, µέχρι 31/12/2000 δεν 
δύναται να υπερβεί τα παρακάτω πολλαπλάσια του κατά περίπτωση ληφθέντος 
κεφαλαίου ή του αθροίσµατος κεφαλαίων των περισσότερων δανείων ή, προκειµένου 
περί αλληλόχρεων λογαριασµών, του ποσού της οφειλής όπως αυτή διαµορφώθηκε 
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ένα (1) έτος µετά τη λήψη του ποσού της τελευταίας πιστώσεως δανείου, 
προσαυξηµένων των ποσών αυτών µε συµβατικούς τόκους µέχρι το 50% του 
ληφθέντος κεφαλαίου κατ' ανώτατο όριο. Προκειµένου για τον καθορισµό της βάσης 
υπολογισµού της οφειλής µετά την προσαύξηση των συµβατικών τόκων, τυχόν 
υπερβάλλον ποσό πέραν του 50% του ληφθέντος κεφαλαίου δεν υπολογίζεται πριν 
πολλαπλασιασθεί κατά περίπτωση: α) το τετραπλάσιο, εάν οι σχετικές συµβάσεις 
έχουν συναφθεί µέχρι τις 31.12.1985 ή, προκειµένου περί αλληλόχρεων 
λογαριασµών, η λήψη της τελευταίας πιστώσεως δανείου έγινε µέχρι την ηµεροµηνία 
αυτή, β) το τριπλάσιο, εάν τα άνω περιστατικά συνέβησαν µετά την υπό (α) 
ηµεροµηνία και µέχρι τις 31.12.1990, γ) το διπλάσιο, εάν συνέβησαν µετά την υπό (β) 
ηµεροµηνία και µέχρι τις 31.12.2000. Σε κάθε περίπτωση, στο ποσό που λαµβάνεται 
ως βάση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν υπολογίζονται τόκοι εξ ανατοκισµού". 
Με το άρθρο 39 παρ.1, 2 και 12 του νεότερου Ν. 3259/2004, η ισχύς του οποίου 
άρχισε από 4-8-2004, ορίζεται : "Η συνολική ληξιπρόθεσµη οφειλή από κάθε είδους 
συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνοµολογούνται ή έχουν συνοµολογηθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε πιστωτικά ιδρύµατα, δεν δύναται 
να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου 
δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσµατος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων 
δανείων ή πιστώσεων ή προκειµένου περί αλληλόχρεων λογαριασµών, του ποσού της 
οφειλής, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την τελευταία εκταµίευση του λογαριασµού, 
µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου (παρ. 1). Τα 
πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να αναπροσαρµόσουν το ύψος των απαιτήσεων τους 
σύµφωνα µε τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ... 
(παρ. 2α) ... Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 
2789/2000, όπως (ο νόµος αυτός) ισχύει" (παρ.12) µετά την αντικατάσταση του, µε το 
άρθρο 42 του Ν. 2912/2000. 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες εγκαθίδρυσαν υποχρέωση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων για τον επανακαθορισµό των προς αυτά οφειλών από 
συµβάσεις ή πιστώσεις, ώστε η εκάστοτε προς αυτά οφειλή να µην υπερβαίνει το 
τετραπλάσιο, τριπλάσιο ή διπλάσιο, κατά περίπτωση, του ληφθέντος κεφαλαίου κάθε 
δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσµατος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσοτέρων 
λογαριασµών του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την τελευταία 
εκταµίευση του λογαριασµού, και όπως το ως άνω πολλαπλάσιο ορίστηκε τόσο µε το 
άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2789/2000 (αρχική µορφή) καθώς επίσης διατηρήθηκε όµοιο, 
µετά την αντικατάσταση αυτού, µε το άρθρο 42 Ν. 2912/2001, σε συνδυασµό και µε 
τη διάταξη του εδαφ. 12 του άρθρου 39 Ν. 3259/2004, κατά την οποία "κατά τα λοιπά 
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000 όπως ισχύει", 
προκύπτει ότι µε το άρθρο 39 του ν. 3259/2004, βελτιώθηκαν οι ρυθµίσεις του 
άρθρου 30 παρ.1 του Ν. 2789/2000, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 1 
του Ν. 2912/2001 και περιορίσθηκε µόνο το οριζόµενο ως ανώτατο όριο, του 
τετραπλασίου της απαιτήσεως από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων µε 
πιστωτικά ιδρύµατα, στο τριπλάσιο αυτής και δεν καταργήθηκαν οι ως άνω 
διαβαθµίσεις των οφειλών ανάλογα µε το χρόνο κλεισίµατος του λογαριασµού, ούτε 
αποκλείσθηκαν από τη ρύθµιση εκείνες οι οφειλές που δεν υπερέβαιναν το τριπλάσιο 
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του ληφθέντος δανείου (Α.Π. 912/2011, 26/2010). Το ως άνω πολλαπλάσιο των 
απαιτήσεων, όπως αυτό ορίστηκε µε την αρχική διάταξη του άρθρου 30 Ν. 2789/2000 
και ακολούθως µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του Ν. 2912/2001, 
εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα µε το Ν. 3259/2004, µε τον οποίο δεν προβλέπεται 
κάποιος διαφορετικός τρόπος υπολογισµού της οφειλής από εκείνον που προβλέπεται 
από το άρθρο 30 ν. 2789/2000 και 42 Ν. 2912/2001, ενώ ο προσδιορισµός των 
ειδικότερων όρων της συµφωνίας (χρόνος αποπληρωµής, τρόπος αποπληρωµής 
κ.ο.κ.) προϋποθέτει την ύπαρξη απάντησης του πιστωτικού ιδρύµατος στην αίτηση 
του οφειλέτη, η οποία ανοίγει το δρόµο για την επίτευξη σχετικής συµφωνίας περί 
υπαγωγής στις περαιτέρω ευνοϊκές ρυθµίσεις του νεότερου αυτού νόµου (όπως 
αποπληρωµή εντός πέντε ή επτά ετών, εκ των οποίων δύο έτη θα αποτελούν περίοδο 
χάριτος, (πρβλ. άρθρο 39 παρ. 2 εδ. β Ν 3259/2004). 
Η εν λόγω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 3259/2004, δεν κάνει καµία διάκριση 
στον υπολογισµό της οφειλής ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που χορηγήθηκαν το 
δάνειο ή η πίστωση, πράγµα που ρυθµίζεται από τον προηγούµενο ν. 2789/2000, 
όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 42 του ν. 2912/2001, ο οποίος 
δεν έχει κανένα χρονικό περιορισµό εφαρµογής του και εξακολουθεί να ισχύει και να 
εφαρµόζεται και µετά τη νέα ρύθµιση του ν. 3259/2004, σύµφωνα µε το εδ. 12 του 
ίδιου άρθρου 39 του νόµου αυτού. Η ερµηνεία αυτή εναρµονίζεται τόσο µε τη 
γραµµατική διατύπωση των εν λόγω διατάξεων, όσο και µε το σκοπό και τη βούληση 
του νοµοθέτη, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νεότερου νόµου, που 
αποσκοπεί στη βελτίωση των ρυθµίσεων που ισχύουν, µε τον περιορισµό της 
επιβαρυνσέως των οφειλετών από πολλαπλάσια χρέη, σε σχέση µε την αρχική οφειλή 
τους λόγω του συνδυασµού υψηλών επιτοκίων και συχνότητας ανατοκισµού των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, εξ αιτίας ακριβώς των οποίων ο νοµοθέτης και µε τον 
προγενέστερο νόµο 2789/2000 θέλησε χάριν του γενικότερου συµφέροντος της 
πορείας της οικονοµίας να παράσχει διευκολύνσεις στους τραπεζικούς οφειλέτες 
κατά την εξόφληση των οφειλών τους στο σύνολό τους και όχι µόνον ως προς τα 
ποσά που αναλογούν στον ανατοκισµό (βλ σχ. ΑΠ 782/2009), και δεν αποσκοπεί στη 
µεταβολή προς το χειρότερο της υφιστάµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης, ως προς το 
συντελεστή πολλαπλασιασµού (2 αντί 3) του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 2789/2000, 
όπως αυτός ισχύει για συµβάσεις δανεισµού ή πιστώσεων που είχαν συναφθεί ή το 
οριστικό κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού είχε συµβεί από 1-1-1991 και έως 
31-12-2000. Αντίθετη ερµηνεία θα ήταν πέρα από τη βούληση του νοµοθέτη (ΑΠ 
842/2012).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(Ολ.Α.Π. 7/2006, 4/2005). 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
Νόµοι: 2312/2001, άρθ. 42,  
Νόµοι: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Εγγυητική Επιστολή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 752 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγγυητική επιστολή. 
- Η ευθύνη της εγγυήτριας Τράπεζας εξικνείται µέχρι του αναγραφόµενου στις 
εγγυητικές επιστολές ποσού και πέραν αυτού ουδεµία άλλη υποχρέωση έχει έναντι 
του δικαιούχου λήπτη των εγγυητικών επιστολών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 847 επ., 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Κοινός λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1800 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινός λογαριασµός. Ανάληψη χρηµάτων από ένα συδικαιούχο του συνόλου των 
χρηµάτων. Αξιώσεις του µη αναλαβόντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το άρθρο 1 του Ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό", όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν∆ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το 
άρθρο 124 περ. ∆' στοιχ. α' του Ν∆ 118/1973, προκύπτει ότι χρηµατική κατάθεση σε 
κοινό ανοικτό λογαριασµό τράπεζας στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων είναι εκείνη που 
περιέχει τον όρο, ότι µπορεί να γίνει χρήση, δηλαδή ανάληψη από τον κοινό αυτό 
λογαριασµό, από έναν ή περισσότερους από εκείνους στο όνοµα των οποίων έγινε η 
κατάθεση, γιατί βάση της καταθέσεως αυτής η κυριότητα περιέρχεται µεν στην 
Τράπεζα, σύµφωνα µε τα άρθρα 806 και 830 του ΑΚ και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν∆ 
της 17-7-/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύµων Εταιρειών" (ΟλΑΠ 
1092/1991), αλλά καθένας από εκείνους, στο όνοµα των οποίων έγινε η κατάθεση, 
δικαιούται κατ' αρχήν να απαιτήσει και να αναλάβει εξ ιδίου δικαίου και όχι ως 
αντιπρόσωπος άλλου, κατ' άρθρο 211 ΑΚ, το σύνολο ή µέρος της καταθέσεως, χωρίς 
τη σύµπραξη των λοιπών συνδικαιούχων, οπότε γίνεται κύριος των αναληφθέντων 
χρηµάτων και είναι αδιάφορο σε ποιον πράγµατι από τους καταθέτες ανήκαν τα 
χρήµατα, όπως αδιάφορη είναι και η µεταξύ των καταθετών σχέση που οδήγησε σε 
κατάθεση σε κοινό λογαριασµό, η οποία µόνο ενοχικές αξιώσεις µπορεί να 
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δηµιουργήσει σε βάρος εκείνου από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού που 
προέβη στην ανάληψη των χρηµάτων.  
- Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 411, 489, 490, 
491 και 493 του ΑΚ προκύπτει, ότι κατά του αναλαβόντος τα χρήµατα από τον κοινό 
λογαριασµό ο µη αναλαβών έχει αξίωση, λόγω της δηµιουργούµενης ενεργητικής εις 
ολόκληρον ενοχής, ποσού ίσου προς το ήµισυ της καταθέσεως, εκτός αν από τη 
µεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωµα εφ' ολοκλήρου 
του ποσού ή έλλειψη δικαιώµατος αναγωγής εκ µέρους αυτού που δεν προέβη στην 
ανάληψη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 713, 719, 977 εδ. α' , 211 και 1034 του ΑΚ 
συνάγεται, ότι παράδοση της νοµής, για τη µεταβίβαση της κυριότητας κινητού 
πράγµατος, συντελείται και µε την προαντιφώνηση της νοµής του, όταν στα πλαίσια 
συµβάσεως εντολής ο εντολοδόχος, ως αντιπρόσωπος του εντολέα του για ενέργεια 
νοµικών πράξεων διαχειρήσεως της περιουσίας του τελευταίου, αποκτά από κοινό 
τραπεζικό λογαριασµό τους τα κατατεθέντα χρήµατα, εξ ιδίου µεν δικαίου όσον 
αφορά τη σχέση µε τη θεµατοφύλακα τράπεζα, αλλά δυνάµει της έννοµης σχέσης 
εντολής γεννάται αµέσως υποχρέωσή του να παραδώσει την µε αντιφώνηση νοµής 
κατοχή των χρηµάτων από τον ίδιο προς τον αντιπροσωπευόµενο αληθινό νοµέα και 
κύριο τούτων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211, 411, 489, 490, 491, 493, 713, 719, 977, 1034, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 5638/1932, άρθ. 1,  
Ν∆: 951/1971, άρθ. 1,  
Ν∆: 118/1973, άρθ. 124,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Κοινός λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 478 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κοινός λογαρισµός. Οι διατάξεις αυτές, που ρυθµίζουν την τραπεζική κατάθεση σε 
κοινό λογαριασµό, εφαρµόζονται αναλόγως και επί τραπεζικής καταθέσεως µε 
αντικείµενο τίτλους µε λογιστική µορφή (άϋλοι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
"REPOS"). Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά τα άρθρα  παρ. 1, 2 και 2, 3 του Ν. 5638/1932, όπως το άρθρο 1 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν∆ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
124 περ. ∆ στοιχ. α Ν∆ 118/1973, "χρηµατική κατάθεσις παρά τραπέζη εις ανοιχτόν 
λογαριασµόν επ' ονόµατι δύο ή πλειοτέρων από κοινού (compte joint, joint account) 
είναι εν τη εννοία του παρόντος νόµου η περιέχουσα τον όρον ότι του εκ ταύτης 
λογαριασµού δύναται να κάµνη χρήσιν, εν όλω ή εν µέρει, άνευ συµπράξεως των 
λοιπών, είτε εις, είτε τινές και πάντες κατ' ιδίαν οι δικαιούχοι" (άρθρο 1 παρ.1). "Η 
χρηµατική κατάθεσις περί ης η προηγούµενη παράγραφος επιτρέπεται να ενεργείται 
και εις κοινόν λογαριασµόν επί προθεσµία ή ταµιευτηρίου υπό προειδοποίησιν" 
(άρθρο 1 παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόµενες και µε εκείνες των άρθρων 
2 παρ.1 Ν∆ της 17.7/13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών", 
411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ, προκύπτει, ότι, σε περίπτωση χρηµατικής 
καταθέσεως στο όνοµα του ιδίου καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασµό 
και ανεξαρτήτως του εάν τα κατατεθέντα χρήµατα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων 
έγινε η κατάθεση ή σε µερικούς απ' αυτούς, παράγεται µεταξύ του καταθέτη και του 
τρίτου αφενός και του δέκτη της κατάθεσης (τράπεζας) αφετέρου ενεργητική εις 
ολόκληρον ενοχή, µε αποτέλεσµα η ανάληψη των χρηµάτων της κατάθεσης (είτε 
όλων είτε µέρους αυτών) από έναν από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, 
εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηµατικής κατάθεσης από έναν δικαιούχο, 
επέρχεται απόσβεση της απαίτησης εις ολόκληρον έναντι του δέκτη της κατάθεσης 
(τράπεζας) και ως προς τον άλλον, δηλαδή τον δικαιούχο που δεν ανέλαβε, ο οποίος 
από το νόµο πλέον αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου, που ανέλαβε ολόκληρη την 
κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς το µισό της κατάθεσης, εκτός εάν από 
τη µεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωµα επί 
ολόκληρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώµατος αναγωγής, από µέρους αυτού, που δεν 
προέβη στην ανάληψη του ποσού, φέροντας το αντικειµενικό βάρος αποδείξεως της 
επικαλούµενης διαφοράς εσωτερικής σχέσεως και µε την έννοια αυτή τον κίνδυνο της 
δηµιουργούµενης στο δικαστήριο αµφιβολίας για την απόδειξη αυτής. Οι διατάξεις 
αυτές, που ρυθµίζουν την τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασµό, εφαρµόζονται 
αναλόγως, κατ' επιταγή του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3198/1994, και επί τραπεζικής 
καταθέσεως µε αντικείµενο τίτλους µε λογιστική µορφή (άϋλοι τίτλοι του Ελληνικού 
∆ηµοσίου "REPOS"). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσεως υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως ζητήµατα των οποίων 
η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος 
που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
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Ν∆: 118/1973, άρθ. 124,  
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Τραπεζικό ∆ίκαιο - Τραπεζικές καταθέσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 133 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Τραπεζικές καταθέσεις. ∆εν εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να χρεώνει, 
χωρίς τη συναίνεσή τους και χωρίς σχετική δικαστική απόφαση, τους λογαριασµούς 
των εµπορικών τραπεζών που τηρούνται σ' αυτήν µε τα χρηµατικά ποσά µε τα οποία 
προηγουµένως τους έχει πιστώσει λόγω καταπτώσεως της εγγυήσεως του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, µε την επίκληση ότι το ∆ηµόσιο ανακάλεσε την εντολή της πιστώσεως 
διότι εκ των υστέρων διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι καταπτώσεως της 
εγγυήσεώς του. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- Η κατάθεση χρηµάτων σε τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώµαλης παρακαταθήκης, 
επί της οποίας, σύµφωνα µε το άρθρο 830 παρ.1 ΑΚ, έχει εφαρµογή η διάταξη του 
άρθρου 827 του ίδιου κώδικα που ορίζει ότι ο θεµατοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης 
απαιτεί το πράγµα, οφείλει να το αποδώσει, και αν ακόµη δεν έχει περάσει η 
προθεσµία που ορίστηκε για τη φύλαξή του.  
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 416 και 417 ΑΚ συνάγεται ότι η καταβολή 
για να έχει ως συνέπεια την απόσβεση της οφειλής πρέπει να γίνει στο δανειστή (και 
στην προκειµένη περίπτωση στον καταθέτη) ή σε όποιον ο δανειστής ή το δικαστήριο 
ή ο νόµος έχει επιτρέψει να δεχθεί την καταβολή, η δε καταβολή που έγινε σε τρίτον 
ισχύει αν ο δανειστής την έχει εγκρίνει (άρθρο 238 ΑΚ) ή εφόσον ωφελείται από 
αυτήν (ΑΠ 378/2011).  
Περαιτέρω µε την 197/1978 απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής, µε την οποία 
κωδικοποιήθηκαν όλες οι προγενέστερες αυτής αποφάσεις της ιδίας επιτροπής που 
αφορούσαν στη χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας από το ειδικό κεφάλαιο που 
δηµιουργήθηκε µε τη 1421/1/28-7-1966 απόφασή της, καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, η 
διαδικασία και οι προϋποθέσεις δανειοδοτήσεως βιοτεχνικών επιχειρήσεων από τις 
εµπορικές τράπεζες, από το ειδικό κεφάλαιο που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, 
µε την υποχρεωτική εισφορά των εµπορικών τραπεζών, υπολογιζόµενη επί των πάσης 
φύσεως καταθέσεων σ' αυτές. Ειδικότερα µε την απόφαση αυτή ορίστηκαν και τα 
εξής: Α) Στην παράγραφο Ι µε τον τίτλο "∆ηµιουργία Ειδικού Κεφαλαίου": "1. Αι 
εµπορικαί τράπεζαι υποχρεούνται όπως διαθέτουν ποσοστόν 6%... της από 1ης 
Ιανουαρίου 1966 και εφεξής αυξήσεως του συνόλου των παρ' αυταίς εις δραχµάς 
πάσης φύσεως καταθέσεων ιδιωτών, δηµοσίων επιχειρήσεων και των δηµοσίων 
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οργανισµών ... δια την χορήγησιν ειδικής κατηγορίας πιστώσεων προς βιοτεχνικάς 
επιχειρήσεις υπό τους όρους και τας προϋποθέσεις της παραγράφου ΙΙ της παρούσης 
αποφάσεως. Το τµήµα του δια τον ανωτέρω σκοπόν προοριζοµένου κεφαλαίου, το µη 
διατιθέµενον κατά τα εν τω προηγουµένω εδαφίω οριζόµενα, θα κατατίθεται 
υποχρεωτικώς εις ειδικόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασµόν των τραπεζών 
υπό τον τίτλον "Έντοκοι Καταθέσεις Τραπεζών δια Βιοτεχνικά ∆άνεια"... 2. Ο 
υπολογισµός των ανωτέρω υποχρεώσεων των τραπεζών γίνεται υπό της αρµοδίας 
υπηρεσίας της γραµµατείας της Νοµισµατικής Επιτροπής, βάσει του εις το τέλος του 
προηγουµένου µηνός ύψους των παρ' εκάστη τραπέζη καταθέσεων. 3. 
Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος όπως κατόπιν εντολών της ως άνω 
υπηρεσίας της γραµµατείας της Νοµισµατικής Επιτροπής ενεργή τας αναγκαίας 
εγγραφάς εις τον παρ' αυτή τηρούµενον λογαριασµόν "Έντοκοι Καταθέσεις 
Τραπεζών δια Βιοτεχνικά ∆άνεια" χρεώσει ή πιστώσει αντιστοίχως των παρ' αυτή 
τρεχουµένων λογαριασµών των τραπεζών, αναλόγως των αυξοµειώσεων των παρ' 
αυταίς καταθέσεων, ως και των εκάστοτε υπολοίπων των εκ του ειδικού κεφαλαίου 
χρηµατοδοτήσεών των προς την βιοτεχνίαν". Β) Στην παράγραφο ΙV µε τον τίτλο 
"Εγγύησις του Ελληνικού ∆ηµοσίου": "Παρέχεται η υπό του νόµου (άρθρ.6 του ν. 
400/76) προβλεποµένη σύµφωνος γνώµη της Νοµισµατικής Επιτροπής προς τον 
Υπουργόν Οικονοµικών δια την παροχήν προς τας χορηγούσας δάνεια εις βιοτεχνίας 
εκ του προβλεποµένου υπό της παρούσης αποφάσεως ειδικού κεφαλαίου τραπέζας, 
της εγγυήσεως του ∆ηµοσίου υπέρ των χρηµατοδοτουµένων βιοτεχνιών, υπό τους 
ακολούθους όρους και προϋποθέσεις", οι οποίοι όροι και προϋποθέσεις παρατίθενται 
στη συνέχεια. Γ) Στην παράγραφο IV/∆ µε τον τίτλο "∆ιαδικασία καταπτώσεως της 
εγγυήσεως": "... Η Τράπεζα της Ελλάδος, εξουσιοδοτουµένη ανεκκλήτως υπό του 
Υπουργού Οικονοµικών, θα καταβάλλη εκάστοτε το αντίστοιχον ποσόν χρεώσει του 
παρ' αυτή λογαριασµού του δηµιουργουµένου κατά τα ανωτέρω (παρ. Ε) οριζόµενα, 
εκ των εισπραττοµένων υπέρ του ∆ηµοσίου προµηθειών. Εν περιπτώσει ανεπαρκείας 
του υπολοίπου του λογαριασµού τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξουσιοδοτηθή 
ωσαύτως υπό του Υπουργού Οικονοµικών όπως µεταφέρη εκάστοτε εις τον εν λόγω 
λογαριασµόν ανάλογα ποσά χρεώσει του παρ' αυτή τηρουµένου λογαριασµού του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου "Ελληνικόν ∆ηµόσιον - Συγκέντρωσις Εισπράξεων και 
Πληρωµών". Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλη τας εκάστοτε γενοµένας ως άνω 
χρεώσεις εις το Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους". Κατ' εξουσιοδότηση της 
διατάξεως της παραγράφου IV/Β και της παρασχεθείσας µε την ίδια παράγραφο 
σύµφωνης γνώµης της Νοµισµατικής Επιτροπής εκδόθηκε η 67651/2142/28-7-1978 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών "Περί παροχής της εγγυήσεως του Ελληνικού 
∆ηµοσίου προς τις εµπορικές τράπεζες για τη χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας" (ΦΕΚ 
681Β), µε την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση, για αόριστο χρόνο, του Ελληνικού 
∆ηµοσίου στις εµπορικές τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής. Με 
την υπουργική αυτή απόφαση ορίστηκαν και τα εξής: Α) Στην παράγραφο ΙΙΙ/2: "Η 
δανείστρια τράπεζα, σε περίπτωση καταπτώσεως της εγγυήσεως του ∆ηµοσίου, 
δικαιούται να ζητήσει, µε έγγραφό της που θα απευθύνεται στο Υπουργείο 
Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.., την εξόφληση του κατά τα 
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ανωτέρω οφειλοµένου ποσού, εφόσον: α) έχει προηγηθεί καθυστέρηση καταβολής, 
από την οφειλέτιδα βιοτεχνία, τριών τουλάχιστον δόσεων ή σε περίπτωση που η 
χρηµατοδότηση είναι εξοφλητέα εφ' άπαξ εφόσον έχουν περάσει τρεις µήνες από της 
λήξεως της σχετικής προθεσµίας και β) πριν από τις ανωτέρω προθεσµίες, 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την ταχύτερη έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής 
εισπράξεως της οφειλής και αφού προηγουµένως έχει παρασχεθεί σχετική έγκριση 
της αρµοδίας Υποεπιτροπής Βιοτεχνικών Πιστώσεων". Β) Στην παράγραφο ΙΙΙ/5: "Σε 
περίπτωση που εντός 30 ηµερών από τη χρονολογία της υποβολής στο Υπουργείο 
Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ... του ανωτέρω εγγράφου µετά των 
λοιπών δικαιολογητικών δεν εξοφληθεί το εγγυηµένο από το ∆ηµόσιο τµήµα του 
δανείου µε εντολή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν υπάρχει έγγραφη 
αντίρρηση του ∆ηµοσίου για τη νοµιµότητα της καταπτώσεως της εγγυήσεως, η 
δανείστρια τράπεζα δικαιούται να ζητήσει, µε έγγραφό της το οποίο θα κοινοποιείται 
στην αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.., την εξόφληση του 
εγγυηµένου µέρους της απαιτήσεώς της, απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος 
συνυποβάλλουσα υπεύθυνη δήλωσή της ότι συντρέχουν όλες οι προς τούτο 
απαιτούµενες σχετικές προϋποθέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται 
ανέκκλητα να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό χρεώσει του διατηρουµένου δυνάµει 
της αποφάσεώς µας αυτής λογαριασµού του ∆ηµοσίου Νο 234060/2 "ΓΛΚ - ∆8 
προµήθεια εγγυήσεως χρηµατοδοτήσεως βιοτεχνίας". Σε περίπτωση ανεπαρκείας του 
υπολοίπου του λογαριασµού αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται και πάλι 
όπως µεταφέρει κάθε φορά στον ανωτέρω λογαριασµό ανάλογα ποσά χρεώσει του 
λογαριασµού του ∆ηµοσίου Νο 200 "Ε.∆. Συγκέντρωσις Εισπράξεων και 
Πληρωµών"...". Περαιτέρω µε τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.4 ν. 2322/1995 
ορίστηκαν τα εξής: "Αν από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ 
των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το ∆ηµόσιο 
ελευθερώνεται και τυχόν εντολές πληρωµής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, 
ανακαλούνται και εκπίπτονται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες όπου έχουν 
βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.-∆25)". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις 
της 197/1978 αποφάσεως της Νοµισµατικής Επιτροπής και της 67651/2142/28-7-
1978 αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών προκύπτει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που 
παρέχονται µε αυτές στην Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν χρεώσεις και πιστώσεις 
των λογαριασµών που τηρούνται σ' αυτήν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και όχι από τις 
εµπορικές τράπεζες. Κατ' εξαίρεση µε την παράγραφο Ι/3 της 197/1978 αποφάσεως 
της Νοµισµατικής Επιτροπής παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος η εξουσιοδότηση 
να χρεώνει ή να πιστώνει τους λογαριασµούς που τηρούν σ' αυτήν οι εµπορικές 
τράπεζες, η εξουσιοδότηση όµως αυτή αφορά µόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πρέπει να αυξηθεί ή να µειωθεί το κεφάλαιο το οποίο κάθε εµπορική τράπεζα είναι 
υποχρεωµένη να έχει κατατεθειµένο στον ειδικό λογαριασµό χρηµατοδοτήσεως της 
βιοτεχνίας και µόνο µετά από σχετικές εντολές της Νοµισµατικής Επιτροπής. Σε κάθε 
περίπτωση µε τις ανωτέρω διατάξεις αλλά και µε οποιαδήποτε άλλη (όπως και η 
προπαρατεθείσα του άρθρου 11 παρ.4 ν. 2322/1995) δεν εξουσιοδοτείται η Τράπεζα 
της Ελλάδος να χρεώνει, χωρίς τη συναίνεσή τους και χωρίς σχετική δικαστική 
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απόφαση, τους λογαριασµούς των εµπορικών τραπεζών που τηρούνται σ' αυτήν µε τα 
χρηµατικά ποσά µε τα οποία προηγουµένως τους έχει πιστώσει λόγω καταπτώσεως 
της εγγυήσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την επίκληση ότι το ∆ηµόσιο ανακάλεσε 
την εντολή της πιστώσεως διότι εκ των υστέρων διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν οι 
όροι καταπτώσεως της εγγυήσεώς του. Ούτε µε τις προαναφερθείσες διατάξεις ή µε 
οποιαδήποτε άλλη αίρονται οι υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που 
απορρέουν από τη σύµβαση ανώµαλης παρακαταθήκης µεταξύ αυτής και των 
εµπορικών τραπεζών οι οποίες τηρούν τρεχούµενους λογαριασµούς σ' αυτήν. Τέλος η 
εκ των υστέρων (µετά την κατάπτωση της εγγυήσεως και την πίστωση του 
λογαριασµού της εµπορικής τράπεζας µε το ποσό της καταπεσούσης εγγυήσεως) 
ανάκληση της εντολής της πιστώσεως εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ότι συνιστά την "έγγραφη αντίρρηση του τελευταίου για τη νοµιµότητα 
της καταπτώσεως της εγγυήσεως" που προβλέπεται από την παράγραφο ΙΙΙ/5 της 
67651/2142/28-7-1978 αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, δεδοµένου ότι η 
έγγραφη αυτή αντίρρηση πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν από την πίστωση του 
λογαριασµού της εµπορικής τράπεζας µε το ποσό της καταπεσούσης εγγυήσεως.  
- Κατά µεν την παράγραφο 1 του άρθρου 556 ΚΠολ∆ δικαίωµα αναιρέσεως έχουν, 
εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη 
απόφαση, µεταξύ άλλων, ο ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών και ο εφεσίβλητος, 
κατά δε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο 
διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον. Το έννοµο αυτό συµφέρον 
πρέπει να επικαλείται ο αναιρεσείων µε το αναιρετήριο (ΑΠ 1468/2009), η ύπαρξή 
του δε κρίνεται κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1935/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 238, 416, 417, 830, 
ΚΠολ∆: 68, 556, 
Νόµοι: 400/1976, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013.379 
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Συνεγγυητικό κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Προϋποθέσεις αποζηµίωσης από το Συνεγγυητικό 
Κεφάλαιο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνονται όλες οι 
κρατικές λειτουργίες, συνεπώς και η δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών µέτρων, 
καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς των Οδηγιών στο εσωτερικό 
δίκαιο και της σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του Εθνικού δικαίου. Η 
υποχρέωση σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του εθνικού δικαίου, που 
απορρέει από την αρχή της υπεροχής του, υφίσταται και πριν από την πάροδο της 
προθεσµίας προσαρµογής της νοµοθεσίας των κρατών - µελών στις απαιτήσεις της 
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σχετικής Οδηγίας (∆ΕΚ C. 74, 129/1995). Περαιτέρω προφανές είναι ότι τόσο ο 
εθνικός νοµοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής δεν έχουν την εξουσία να µεταβάλουν 
ή να παρερµηνεύσουν τις διατάξεις κοινοτικής Οδηγίας, µε παραβίαση στην 
περίπτωση αυτή του κοινοτικού δικαίου, το οποίο, κατά το άρθρο 28§1 του 
Συντάγµατος, κατισχύει πάσης άλλης αντίθετης διατάξεως του εσωτερικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 23/1998). Έτσι, τα κράτη µέλη οφείλουν, προκειµένου να διασφαλίζουν την 
πλήρη εφαρµογή των Οδηγιών, από νοµική άποψη, αλλά και στην πράξη, να 
προβλέπουν την ύπαρξη σαφούς νοµικού πλαισίου στον συγκεκριµένο τοµέα µε την 
θέσπιση νοµικών διατάξεων ικανών να δηµιουργήσουν µια αρκούντως ακριβή, σαφή 
και διαφανή κατάσταση, ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να γνωρίζουν τα 
δικαιώµατά τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των Εθνικών δικαστηρίων (∆ΕΚ C-
220/1994). Η υποχρέωση των κρατών µελών, που απορρέει από κοινοτική Οδηγία, να 
επιτύχουν το µε αυτήν επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, καθώς και το καθήκον, που έχουν 
κατά το άρθ. 5 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, να λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο 
κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρέωσης, επιβάλλονται σε όλες 
τις αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων στα πλαίσια 
των αρµοδιοτήτων τους. 
Συνεπώς, το εθνικό δικαστήριο, εφαρµόζοντας το εθνικό δίκαιο, είτε πρόκειται για 
προγενέστερες είτε για µεταγενέστερες της Οδηγίας διατάξεις, οφείλει να ερµηνεύσει 
το εθνικό δίκαιο υπό το φως του κειµένου και του σκοπού της Οδηγίας, ώστε να 
επιτευχθεί το επιδιωκόµενο µε αυτήν αποτέλεσµα, συµµορφούµενο έτσι προς το 
άρθρο 189 και ήδη 249 εδ. 3 της Συνθήκης (∆ΕΚ 91/92). Εποµένως, το Εθνικό 
δικαστήριο υποχρεούνται να µη εφαρµόζει οποιοδήποτε µέτρο εθνικού δικαίου, που 
εµποδίζει την πλήρη αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων (∆ΕΚ C 
201/2002). Με βάση τις κατευθυντήριες και δεσµευτικές αυτές αρχές θα ερµηνευθεί 
και θα εφαρµοσθεί το εθνικό δίκαιο, που νοµοθετήθηκε σε συµµόρφωση προς τις 
Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στις επενδυτικές υπηρεσίας. 
Ειδικότερα, την 10-5-1993 εκδόθηκε η Οδηγία 22/93 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µε την οποία ορίσθηκε το θεσµικό πλαίσιο 
σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών. Κατά το άρθρο 
1 της ως άνω Οδηγίας, για τους σκοπούς αυτής νοούνται ως: 1) Επενδυτική υπηρεσία: 
οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του τµήµατος Α του παραρτήµατος που αφορά 
οποιονδήποτε από τους τίτλους που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος 
και παρέχεται σε τρίτους. Στο τµήµα Α του παραρτήµατος ορίζεται ότι υπηρεσίες 
είναι: 1α) Λήψη και διαβίβαση, για λογαριασµό επενδυτών, εντολών σχετικών µε 
έναν ή περισσότερους τίτλους του τµήµατος Β, β) Εκτέλεση των εντολών αυτών για 
λογαριασµό τρίτων, 2. ∆ιαπραγµάτευση, για ίδιο λογαριασµό τίτλων που 
αναφέρονται στο τµήµα Β, 3. ∆ιαχείριση υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας και 
ανά πελάτη χαρτοφυλακίων επενδύσεων στα πλαίσια εντολής των επενδυτών, εφόσον 
τα χαρτοφυλάκια αυτά συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους 
του τµήµατος Β, 4. Αναδοχή της έκδοσης του συνόλου ή µέρους των τίτλων που 
αναφέρονται στο τµήµα Β ή και τοποθέτησή της. Κατά το τµήµα Β του 
παραρτήµατος, τίτλοι είναι: "1α) κινητές αξίες β) µερίδια οργανισµού συλλογικών 
επενδύσεων, 2. τίτλοι χρηµαταγοράς, 3. τίτλοι προθεσµιακών συµβάσεων (futures), 
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συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης 
τοις µετρητοίς, 4. προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA), 5. συµβάσεις 
ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής 
συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity), 6. προαιρέσεις (option) αγοράς 
ή πώλησης οποιουδήποτε τίτλου υπαγόµενου στο παρόν τµήµα του παραρτήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης 
τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται ιδίως στην κατηγορία αυτή οι προαιρέσεις 
συναλλάγµατος και επιτοκίων". Στο άρθρο 1 αριθ. 4 της Οδηγίας ορίζεται ότι κινητές 
αξίες είναι "οι µετοχές και οι λοιπές αξίες οι εξοµοιώσιµες µε µετοχές, οι οµολογίες 
και οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην 
Κεφαλαιαγορά και κάθε άλλη αξία, η οποία συνήθως αποτελεί αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης που επιτρέπει την απόκτηση αυτών των κινητών αξιών µε εγγραφή 
ή ανταλλαγή ή παρέχει δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, ενώ αποκλείονται τα 
µέσα πληρωµής". Σύµφωνα, εποµένως, µε την Οδηγία 93/22/ΕΚ η διαχείριση 
χρηµάτων δεν αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, αφού ρητώς αποκλείονται από την 
έννοια των κινητών αξιών τα µέσα πληρωµής. Η Οδηγία αυτή ενσωµατώθηκε στο 
ελληνικό δίκαιο µε το ν. 2396/1996, στο άρθρο 2 του οποίου ορίζεται: "Για τους 
σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: 1. Κύρια Επενδυτική Υπηρεσία: 
Οποιαδήποτε από τις κατωτέρω υπηρεσίες: α (ι) Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό 
επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί ενός ή περισσοτέρων από τα 
κατωτέρω χρηµατοπιστωτικά µέσα: αα. κινητές αξίες και µερίδια οργανισµών 
συλλογικών επενδύσεων, ββ. τίτλους της χρηµαταγοράς, γγ. τίτλους προθεσµιακών 
χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων 
τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, δδ. προθεσµιακά 
συµβόλαια επιτοκίου (FRA), εε. συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε 
αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές 
ή µε δείκτη µετοχών, ζζ. δικαιώµατα προαιρέσεως, ..., (ιι) Εκτέλεση των παραγγελιών 
και των εντολών αυτών για λογαριασµό τρίτων, β) ∆ιαπραγµάτευση και 
αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό τίτλων που αναφέρονται υπό α (ι) γ) ∆ιαχείριση 
επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα 
χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που 
αναφέρονται υπό α (ι) δ) Αναδοχή της έκδοσης του συνόλου ή µέρους τίτλων που 
αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο α (ι) ή και η διάθεση τους". Στο άρθρο 2§6 του 
ίδιου νόµου 2396/1996 ορίζονται ως Κινητές Αξίες: α. Οι µετοχές και οι λοιπές αξίες 
µε χαρακτηριστικά µετοχών β. Οι οµολογίες και οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι που 
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά γ. Κάθε άλλος τίτλος ο 
οποίος αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και ο οποίος παρέχει δικαίωµα 
απόκτησης άλλης κινητής αξίας, µέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή που παρέχει 
δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. Τα µέσα πληρωµής αποκλείονται. Στην 
συνέχεια το έτος 1997 εκδόθηκε η Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης 
των επενδυτών, µε την οποία τέθηκαν κανόνες προληπτικής εποπτείας των 
επιχειρήσεων επενδύσεων πλέον αυτών που είχαν τεθεί µε την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ. 
Σκοπός της οδηγίας αυτής ήταν η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της 
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εµπιστοσύνης τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τη δηµιουργία συστηµάτων 
αποζηµίωσης κλπ. Συγκεκριµένα, κατά το προοίµιο της νεότερης αυτής Οδηγίας "το 
Συµβούλιο εξέδωσε...την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες 
στον τοµέα των κινητών αξιών ... η εν λόγω Οδηγία αποτελεί βασικό µέσο για την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των επιχειρήσεων επενδύσεων" (1η 
σκέψη) "η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της εµπιστοσύνης τους στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχουν µεγάλη σηµασία για την ολοκλήρωση και την 
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω τοµέα και ... προς τον 
σκοπό αυτό είναι σηµαντικό να διαθέτει κάθε κράτος µέλος ένα σύστηµα 
αποζηµίωσης των επενδυτών που να εγγυάται ένα ελάχιστο εναρµονισµένο επίπεδο 
προστασίας τουλάχιστον στους µικρούς επενδυτές, στην περίπτωση κατά την οποία 
µία επιχείρηση επενδύσεων αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους 
πελάτες επενδυτές" (4η σκέψη) "οι µικροί επενδυτές θα µπορούν συνεπώς να έχουν 
την ίδια εµπιστοσύνη όταν λαµβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες µέσω των 
υποκαταστηµάτων των επιχειρήσεων επενδύσεων της Κοινότητας ή σε διασυνοριακή 
βάση, όπως όταν απευθύνονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων της χώρας τους, 
γνωρίζοντας ότι καλύπτονται από ένα εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας 
σε περίπτωση αδυναµίας µιας επιχείρησης επενδύσεων να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές" (5η σκέψη) και "κατά συνέπεια όλα 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ή περισσότερα 
συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών, στα οποία θα συµµετέχουν όλες αυτές οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων...αυτό το σύστηµα πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια ή 
τίτλους που κρατεί µια επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις επενδυτικές πράξεις 
ενός επενδυτή και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές, δεν καθίσταται δυνατόν να 
επιστραφούν στον επενδυτή ... αυτό δεν θίγει τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
εφαρµόζονται σε κάθε κράτος µέλος για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης µιας επιχείρησης επενδύσεων" (8η σκέψη). Τον 
σκοπό αυτόν εξυπηρετεί το αναιρεσίβλητο ΝΠΙ∆ "Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών". Ειδικότερα, µε το άρθ. 61 ν. 2533/1997, ο 
οποίος άρχισε να ισχύει από 11-11-1997, αναδιαρθρώθηκε το συσταθέν µε το ν.δ. 
3078/1954 "Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας των Χρηµατιστηριακών 
Συναλλαγών" και µετονοµάσθηκε σε "Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 
Επενδυτικών Υπηρεσιών" (µε διακριτικό τίτλο "Συνεγγυητικό"), µε σκοπό την 
καλύτερη ανταπόκριση του Συνεγγυητικού στις ανάγκες προστασίας του επενδυτικού 
κοινού και την προσαρµογή της νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της προαναφερθείσας 
Οδηγίας 97/9/ΕΚ σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών, αποτελεί δε 
αυτό ΝΠΙ∆ µε εξασφαλιστικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς κάθε θέµα που αφορά 
την λειτουργία του από τις διατάξεις των άρθ. 61-78 του ως άνω ν. 2533/1997, ενώ η 
αναδιάρθρωση αυτού δεν επέφερε οποιαδήποτε µεταβολή στη νοµική κατάσταση και 
στις υφιστάµενες έννοµες σχέσεις του, εκτός από τις µεταβολές που ρητά 
προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις. Ως προς το επίπεδο και το εύρος της 
παρεχοµένης προστασίας στους επενδυτές αφενός από την Οδηγία 97/9/ΕΚ και 
αφετέρου από το ν. 2533/1997 και την µεταξύ τους σχέση πρέπει να παρατηρηθούν 
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τα εξής: (i) Σύµφωνα µε την Οδηγία αυτή : (1) Νοείται ως (α) "επενδυτική εργασία", 
κάθε επενδυτική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο άρθ. 1 σηµείο 1 της Οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ, καθώς και η υπηρεσία που αναφέρεται στο σηµείο 1 του τµήµατος Γ του 
παραρτήµατος της εν λόγω Οδηγίας, δηλ. η φύλαξη και διαχείριση τίτλων που 
απαριθµούνται στο τµήµα Β ( (β) "τίτλοι", οι τίτλοι που απαριθµούνται στο τµήµα Β 
του παραρτήµατος της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ (γ) "επενδυτής", το πρόσωπο που 
καταθέτει χρήµατα ή τίτλους σε µια επιχείρηση επενδύσεων, στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών (άρθ. 1§§2-4) (2) Κάθε κράτος µέλος φροντίζει να 
συσταθούν και να αναγνωρισθούν επίσηµα στην επικράτειά του ένα ή περισσότερα 
συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών (άρθ. 2§1 εδ. α'). Το σύστηµα αποζηµιώνει τους 
επενδυτές σύµφωνα µε το άρθ. 4 όταν οι αρµόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, κατά 
την γνώµη τους, µία επιχείρηση επενδύσεων δεν φαίνεται προς το παρόν ικανή να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τις απορρέουσες από απαιτήσεις επενδυτών, για 
λόγους έχοντες άµεση σχέση µε την οικονοµική της κατάσταση, και δεν προβλέπεται 
ότι θα καταστεί ικανή στο προσεχές µέλλον ή όταν δικαστική αρχή, βασιζοµένη σε 
λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την οικονοµική κατάσταση µίας επιχείρησης 
επενδύσεων, εξέδωσε απόφαση, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της 
δυνατότητας των επενδυτών να επιδιώξουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους 
έναντι της εν λόγω επιχείρησης επενδύσεων, ανάλογα µε το αν θα προηγηθεί η 
διαπίστωση ή η απόφαση. Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των απαιτήσεων λόγω 
αδυναµίας της επιχείρησης ν' αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια, τα οποία τους 
οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασµό τους σε σχέση µε 
επενδυτικές εργασίες, κατά τα ισχύοντα εκ του νόµου ή εκ της συµβάσεως (άρθ.2§2). 
Το ύψος της απαίτησης ενός επενδυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νοµικούς και 
συµβατικούς όρους, ιδίως εκείνους περί συµψηφισµού και ανταπαιτήσεων, που 
εφαρµόζονται για την αποτίµηση του ύψους του κεφαλαίου ή της αξίας κλπ. (άρθ. 
2§4). (3) Εξακολουθεί να παρέχεται η κάλυψη που προβλέπεται στο άρθ. 2 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης επενδύσεων για τις επενδυτικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 
την ανάκληση (άρθ. 6) (4) Όταν ο επενδυτής δεν είναι απόλυτος δικαιούχος των 
ποσών ή των τίτλων που κρατεί η επιχείρηση επενδύσεων, η αποζηµίωση 
καταβάλλεται στον απόλυτο δικαιούχο (άρθ. 8). Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται 
ότι: α) η επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου και υπό 
την οδηγία 97/9/ΕΚ έχει το ίδιο περιεχόµενο που είχε κατά τις διατάξεις της οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ, στην οποία και ρητά παραπέµπει, ήτοι πρέπει να περιέχει έναν ή 
περισσότερους από τους αναφερόµενους στο Τµήµα Β του παραρτήµατος της οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ. 1 α (Ι)) τίτλους, των µέσων πληρωµής ρητώς 
αποκλειοµένων (άρθρο 1 σηµ.4 Οδηγίας, 2§6γ ν. 2396/1996). Μόνη, συνεπώς, η 
κατάθεση χρηµάτων από τον επενδυτή δεν συνεπάγεται την δηµιουργία επενδυτικής 
υπηρεσίας διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η οποία κατά τα προεκτεθέντα 
έχει ως περιεχόµενο έναν ή περισσότερους τίτλους. Η κατάθεση χρηµάτων σε σχέση 
µε την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης, σύµφωνα µε τις ρητές διατάξεις της 
οδηγίας 93/22/ΕΚ, στην οποία για το σχετικό ζήτηµα ρητά παραπέµπει, όπως 
προαναφέρθηκε, η Οδηγία 97/9/ΕΚ επιτρέπει την µέσω διενέργειας αντιστοίχων 
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επενδυτικών υπηρεσιών απόκτηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 2§1 
(α) ν. 2396/1996, τα οποία αυτά και µόνον αποτελούν το αντικείµενο της επενδυτικής 
υπηρεσίας της διαχείρισης. β) Η οδηγία 97/9/ΕΚ, στοχεύοντας ως εκ του σκοπού της 
στην προστασία κυρίως των µικροεπενδυτών, προστατεύει και καλύπτει το κεφάλαιο 
που καταθέτει ο επενδυτής σε ΕΠΕΥ (επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), 
στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών κατά τις εντολές του (άρθ. 1§4 
της Οδηγίας), είτε αυτές (επενδυτικές εργασίες) έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι την 
ανάκληση, είτε όχι. Αντίθετα, η ως άνω Οδηγία δεν καλύπτει τις καταθέσεις σε 
επενδυτική επιχείρηση κεφαλαίων που δεν γίνονται στο πλαίσιο διενέργειας 
επενδυτικών εργασιών και τις καταθέσεις κεφαλαίων υπό προθεσµία µε εντολή 
διαχείρισης. Θεωρείται, δηλ. µε άλλα λόγια, ανεξάρτητα από την έννοια της 
"επενδυτικής εργασίας", ως καλυπτοµένη επενδυτική υπηρεσία σε σχέση µε την 
απαίτηση αποζηµίωσης όχι µόνο κάθε πράξη λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης 
εντολών, αλλά και η πράξη κατάθεσης κεφαλαίων σε σχέση, όµως, µε τέτοιες 
επενδυτικές εργασίες, ανεξάρτητα αν είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τον χρόνο της 
ανάκλησης (ii) Σύµφωνα µε το ν. 2533/1997, µε τον οποίο, πλην των άλλων, έγινε 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας: (1) 
Κατά το άρθ. 63 του ως άνω νόµου σκοπός του αναιρεσιβλήτου "Συνεγγυητικού" 
είναι η καταβολή αποζηµιώσεων σε εντολείς και σε αντισυµβαλλόµενα µέρη, σε 
περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη αναστρέψιµης αδυναµίας επιχείρησης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που 
απορρέουν από την παροχή των καλυπτοµένων επενδυτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξη µε τον τρόπο αυτόν της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας 
της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών. Αναγκαία προϋπόθεση παροχής αποζηµίωσης 
από το Συνεγγυητικό είναι, κατά το άρθ. 65§1 περ. ε' του ίδιου νόµου (όπως η 
περίπτωση αυτή προστέθηκε µε το άρθ. 13§1 ν. 2651/1998), µεταξύ άλλων 
διαζευκτικά αναφεροµένων, και η ανάκληση άδειας σύστασης ΕΠΕΥ και η θέση της 
σε ειδική εκκαθάριση σύµφωνα µε το άρθ. 4α του ν. 1806/1988. Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε το άρθ. 1§12 του ως άνω ν. 2533/1997 "Ως "καλυπτόµενες επενδυτικές 
υπηρεσίες" νοούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: (α) κατάρτιση 
συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο Χ.Α.Α. για λογαριασµό τρίτων ή 
για ίδιο λογαριασµό (β) φύλαξη και διακίνηση χρηµατιστηριακών πραγµάτων για 
λογαριασµό τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών στο Χ.Α.Α. ή που αποτελούν το 
προϊόν κατάρτισης συναλλαγών στο Χ.Α.Α. (γ) κατοχή κεφαλαίων τρίτων για 
κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο Χ.Α.Α. ή που 
αποτελούν το προϊόν κατάρτισης συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων στο 
Χ.Α.Α. (δ) από την 26η Σεπτεµβρίου 1998 ή προγενέστερη ηµεροµηνία που θα 
καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως "καλυπτόµενες υπηρεσίες" νοούνται πλέον των 
υπηρεσιών των παραπάνω εδαφίων (α) έως (γ) της παρούσας παραγράφου, οι 
υπηρεσίες των εδαφίων (α)i, (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α.)".Ειδικότερα και σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κατά τις 
τελευταίες αυτές διατάξεις καλυπτόµενη επενδυτική υπηρεσία συνιστά (1) κατά το ως 
άνω άρθ. 2§1 (α) i η " Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών για 
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κατάρτιση συναλλαγών επί ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω αναφερόµενα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα: αα. κινητές αξίες και µερίδια οργανισµών συλλογικών 
επενδύσεων, ββ. τίτλους της χρηµαταγοράς, γγ. τίτλους προθεσµιακών 
χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων 
τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, δδ. προθεσµιακά 
συµβόλαια επιτοκίου (FRA), εε. συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε 
αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές 
ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), ζζ. δικαιώµατα προαιρέσεως (options) για την 
αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, περιλαµβανοµένων των 
ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ιδίως δικαιώµατα προαιρέσεως (options) επί 
συναλλάγµατος και επιτοκίων" (2) κατά το άρθ. 2§1 (γ) και (δ) "∆ιαχείριση 
επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα 
χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που 
αναφέρονται υπό α (i). Αναδοχή της έκδοσης του συνόλου ή µέρους τίτλων που 
αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο α (i) ή και διάθεσή τους", ενώ κατά το άρθ. 2§6γ 
του ίδιου ως άνω ν. 2396/1996 στις κινητές αξίες δεν περιλαµβάνονται τα µέσα 
πληρωµής. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις µεταξύ των καλυπτοµένων 
επενδυτικών υπηρεσιών, για τις οποίες δηµιουργείται υποχρέωση αποζηµίωσης εκ 
µέρους του αναιρεσιβλήτου και αναφέρονται περιοριστικά στο άρθ. 1§12 ν. 
2533/1997, είναι (α) η επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου που έχει ως αντικείµενο έναν ή περισσοτέρους τίτλους από τους 
αναφεροµένους στο άρθ. 2§1 α (i), ενώ εξαιρούνται τα µέσα πληρωµής, δηλ. τα 
χρήµατα και (β) η κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών επί 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων. ∆εν αποτελεί, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, 
καλυπτοµένη επενδυτική υπηρεσία (α) η κατάθεση κεφαλαίου που δεν γίνεται στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών και (β) η κατάθεση προς διαχείριση 
κεφαλαίων. Από την αντιπαράθεση και σύγκριση των διατάξεων του κοινοτικού και 
του εθνικού δικαίου προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 12§1 του ν. 2533/1997 
παρέχει (καταρχήν) χαµηλότερο επίπεδο προστασίας από εκείνο της Οδηγίας 
97/9/ΕΚ και κατά συνέπεια η ερµηνεία των εν λόγω διατάξεων του εθνικού δικαίου 
πρέπει να γίνει υπό το φως και το πρίσµα της τελευταίας αυτής Οδηγίας, ώστε να 
εξασφαλισθεί η αρχή της αποτελεσµατικότητας του Κοινοτικού δικαίου, η 97/9/ΕΚ 
Οδηγία του οποίου ρητώς καταλαµβάνει και προστατεύει και την κατάθεση 
κεφαλαίων προς επένδυση (σε αντιδιαστολή µε την 93/22/ΕΟΚ Οδηγία, η οποία 
αναφέρεται µόνο σε τίτλους). Εποµένως, κατ' ορθή ερµηνεία των διατάξεων του 
εσωτερικού δικαίου, η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου πελατών δεν απαιτείται να 
έχει ως µόνο περιεχόµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ως 
αντικείµενο έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τίτλους, αλλά και την διαχείριση 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που περιλαµβάνει χρήµατα, που δόθηκαν µε 
εντολή για επενδυτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκαν κατά τον 
χρόνο ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της χρηµατιστηριακής εταιρείας, όταν και 
δηµιουργείται η υποχρέωση του αναιρεσιβλήτου προς αποζηµίωση. Αντίθετα και σε 
αρµονία, κατά τούτο, µε την ως άνω Οδηγία δεν εµπίπτει στις καλυπτόµενες 



 

[124] 
 

επενδυτικές υπηρεσίες (αυτές δηλ. για τις οποίες δηµιουργείται υποχρέωση του 
αναιρεσιβλήτου προς αποζηµίωση σε περίπτωση, µεταξύ άλλων, ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ) η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου εντολέως που 
περιλαµβάνει µόνο χρήµατα, την διαχείριση των οποίων αναλαµβάνει η Ε.Π.Ε.Υ, 
χωρίς όµως η διαχείριση αυτή να διαλαµβάνει την εντολή διενέργειας, για 
λογαριασµό του, συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων ή την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών στον ίδιο τοµέα, προϋπόθεση που τίθεται, άλλωστε, και µε 
την ως άνω Οδηγία. Έτσι, δεν αρκεί για την υπαγωγή συγκεκριµένων κεφαλαίων στις 
καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες η απλή µνεία στην σχετική σύµβαση περί 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς εντολή και για διαχείριση 
έχουσα ως περιεχόµενο, κατά τα ανωτέρω, συναλλαγή επί χρηµατοπιστωτικών µέσων 
ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής ο ως άνω λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
ιδρύεται αν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά τα γενόµενα δεκτά µε την απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, 
όταν αυτός δεν εφαρµοσθεί, µολονότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλ. µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 93/22/ΕΚ, 97/9/ΕΚ, 
Ν∆: 3078/1954,  
Νόµοι: 2396/1996,  
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 1, 12, 61, 
Νόµοι: 2651/1998, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 657 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακή παραγγελία. Σύµβαση εντολής. Υπεξαίρεση. Αδικοπραξία. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Η σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύµβαση 
εµπορικής παραγγελίας κατά τα άρθρα 90 επ. του ΕµπΝ, επί της οποίας έχουν ευθεία 
εφαρµογή οι διατάξεις για την εντολή του ΑΚ, της οποίας αποτελεί ειδικότερη µορφή 
(ΟλΑΠ 824/1977). Έτσι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΑΚ 
από το συνδυασµό των οποίων προκύπτει, ότι ο εντολοδόχος οφείλει να διεξαγάγει 
την ανατεθείσα σ' αυτόν υπόθεση, να πράξει, δηλαδή, για λογαριασµό του εντολέα 
του κάθε τι που υποσχέθηκε και επιβάλλει η φύση της υποθέσεως, ευθύνεται δε 
έναντι του εντολέα του για κάθε πταίσµα. Σε περίπτωση µη εκπληρώσεως της 
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συµβάσεως ή πληµµελούς εκπληρώσεως ή παραβάσεως των νοµίµων υποχρεώσεων 
του ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να ανορθώσει κάθε ζηµία, θετική και αποθετική, 
την οποία υπέστη ο εντολέας και η οποία έχει ως γενεσιουργό αιτία πταίσµα του 
(ακόµη και ελαφρά αµέλεια), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 
ΑΚ. Απαιτείται, δηλαδή, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του πταίσµατος του 
εντολοδόχου και της ζηµίας που επήλθε στον εντολέα (ΑΠ 118/2002, 1471/1998). 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να 
αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε 
από την εκτέλεση της. Εποµένως, αν ο χρηµατιστής στα πλαίσια νόµιµης 
χρηµατιστηριακής παραγγελίας ή ευρύτερου περιεχοµένου συµβάσεως διαχειρίσεως 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έλαβε χρήµατα από τον εντολέα του προκειµένου να 
συνάψει νόµιµη κύρια χρηµατιστηριακή σύµβαση ή προκειµένου να τα διαχειριστεί 
συνάπτοντας και τέτοιες συµβάσεις αντίστοιχα, έχει συµβατική υποχρέωση, µε βάση 
την ως άνω διάταξη, να αποδώσει στον εντολέα του τα χρηµατιστηριακά πράγµατα 
που απέκτησε για λογαριασµό αυτού, εφ' όσον εκτέλεσε τη µεµονωµένη παραγγελία 
ή αλλιώς, να του επιστρέψει τα χρήµατα που έλαβε για την εκτέλεση αυτών των 
συµβάσεων. Εφ' όσον δε συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, δηλαδή 
παράνοµη και υπαίτια ιδιοποίηση των δοθέντων προς εκτέλεση της εντολής 
χρηµάτων ή των αποκτηθέντων για λογαριασµό του εντολέως πραγµάτων υφίσταται 
και υποχρέωση του χρηµατιστή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 914 ΑΚ σε 
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 375 ΠΚ, να αποδώσει τα ληφθέντα ή την αξία των 
αποκτηθέντων πραγµάτων ως αποζηµίωση. Ειδικότερα, από τα άρθρα 298, 297, 298, 
330, 334, 333 επ., 481, 914, 922, 926 ΑΚ συνάγεται ότι όποιος µε πράξη ή παράλειψη 
προξενήσει, κατ' αιτιώδη συνάφεια, ζηµία σε άλλον παράνοµα και υπαίτια, δηλαδή 
από πρόθεση ή από αµέλεια, ήτοι µη καταβολή της επιµέλειας που απαιτείται στις 
συναλλαγές, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Η παράλειψη θετικής πράξης είναι 
παράνοµη, όταν η θετική πράξη επιβάλλεται από το νόµο ή από τη σύµβαση ή από 
την καλή πίστη. Ζηµιογόνος δε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, µε την οποία 
παραβιάζεται σύµβαση, µπορεί να στηρίξει, για τον παθόντα αντισυµβαλλόµενο, 
απαίτηση αποζηµιώσεως, όχι µόνον εκ συµβάσεως αλλά και εξ αδικοπραξίας, εάν και 
χωρίς τη συµβατική σχέση θα ήταν παράνοµη, όπως συµβαίνει όταν προσβάλλει το 
απόλυτο δικαίωµα της κυριότητος. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος 
ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. 
Αδικοπραξία, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, αποτελεί και η παράνοµη 
ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγµατος που περιήλθε οπωσδήποτε στην κατοχή του 
δράστη, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ (ΑΠ 901/2000). Κατά τη διάταξη 
αυτή, η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως συνίσταται στην 
παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος που είναι κάθε ενέργεια ή παράλειψη του 
δράστη, η οποία καταδηλώνει την θέληση αυτού να εξουσιάζει και διαθέτει το 
πράγµα σα να είναι κύριος, η δε υποκειµενική (υπόσταση), στην ύπαρξη του δόλου 
που ενέχει τη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο (ολικά ή εν µέρει), ανήκει δηλαδή κατά 
κυριότητα σε άλλον, καθώς και τη θέληση να ιδιοποιηθεί το πράγµα παράνοµα, χωρίς 
τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ξένο θεωρείται το πράγµα όταν είναι υπό ξένη 
κυριότητα, όπως αυτή διαπλάθεται στο αστικό δίκαιο και δεν περιήλθε στην κατοχή 
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του υπαίτιου µε κάποια µεταβιβαστική της κυριότητος πράξη. Εποµένως, ο 
εντολοδόχος διαπράττει υπεξαίρεση, όταν αρνείται να αποδώσει στον εντολέα καθετί 
που έλαβε, κατ' άρθρο 719 ΑΚ, καθώς και ό,τι προκαταβλήθηκε σ' αυτόν, κατ' άρθρο 
721 ΑΚ, από τον εντολέα για την εκτέλεση της εντολής και δε διατέθηκε προς τούτο, 
δεδοµένου ότι δεν καθίσταται κύριος των δοθέντων σ' αυτόν από τον εντολέα για την 
εκτέλεση της εντολής. Η κατά τα ως άνω συρροή αξιώσεων κατά του οφειλέτη από 
σύµβαση δεν αλλάζει αν η προµνηµονευόµενη συµπεριφορά προέρχεται όχι από 
εκείνον αλλά από τον προστηθέντα από εκείνον στην υπηρεσία της εκπληρώσεως των 
υποχρεώσεων από τη σύµβαση εκείνου και λαµβάνει χώρα κατά την εν λόγω 
υπηρεσία τούτου. Αν συντρέχει, λοιπόν, κατά τα ανωτέρω, συµβατική και 
αδικοπρακτική ευθύνη οφειλέτη από υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του 
προστηθέντος για την εκπλήρωση της οφειλόµενης από τη σύµβαση παροχής, τότε 
και ο προστηθείς έχει ευθύνη προς αποζηµίωση του παθόντος δανειστή, µάλιστα δε 
τέτοια σε ολόκληρο µε τον οφειλέτη, αλλά η εν λόγω ευθύνη είναι µόνον 
αδικοπρακτική, αφού σύµβαση δεν συνδέει εκείνον µε αυτόν (ΑΠ 1538/2002). 
- Από τα άρθρα 914 και 932 ΑΚ συνάγεται ότι για τη γέννηση ευθύνης προς 
αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση από αδικοπραξία πρέπει να υπάρχει; α) 
συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, β) επέλευση ζηµίας και γ) αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της παρανόµου και υπαίτιου συµπεριφοράς του ενός και της ζηµίας του 
άλλου. ∆ηλαδή από τα ίδια άρθρα, συνδυαζόµενα µε τα άρθρα 298, 299 και 933 ΑΚ, 
συνάγεται ότι η αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής Βλάβης έχει 
γενεσιουργό αιτία αδικοπραξία υπό την κατά το άρθρο 914 ΑΚ έννοια της υπαίτιας 
ζηµιογόνου πράξης. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι 
ως ενάγων ο δικαιούχος προς αποκατάσταση της ζηµίας του, οφείλει να επικαλεσθεί 
και να αποδείξει τη ζηµία, το νοµικό λόγο που γεννά την ευθύνη και την αιτιώδη 
συνάφεια ζηµίας και ζηµιογόνου γεγονότος. Η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση 
της υπάρχουσας περιουσίας του ζηµιωθέντος και το κέρδος που αυτός απώλεσε λόγω 
της υπαίτιας πράξης.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 2341/1940 "περί 
συµπληρώσεως των περί Χρηµατιστηρίου Αξιών διατάξεων" (όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 2324/1995, που άρχισε να 
ισχύει από την 17.7.1995), προκύπτει ότι κάθε χρηµατιστής δικαιούται να έχει έναν 
αντικρυστή, που χαρακτηρίζεται από το νόµο ως υπάλληλος του, και τον βοηθά στη 
διεξαγωγή των χρηµατιστηριακών του συναλλαγών, ο δε χρηµατιστής ευθύνεται για 
τις πράξεις και παραλείψεις του αντικρυστή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 333, 334, 481, 713, 714, 719, 721, 914, 922, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 90, 
ΠΚ: 375, 
ΑΝ: 2341/1940, άρθ. 13,  
Νόµοι: 2324/1995, άρθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 915 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος και 
προστηθέντος. Τύπος πληρεξουσιότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου εν σχέσει προς την 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βασης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3632/1928, όπως ίσχυε πριν καταργηθεί µε 
το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 3152/2003, η παραγγελία προς τον χρηµατιστή (εντολή) για να 
ενεργήσει νόµιµη χρηµατιστηριακή συναλλαγή για λογαριασµό του µπορεί να 
αποδεικνύεται από έγγραφο σηµείωµα που φέρει την υπογραφή του τελευταίου. 
Εξάλλου, το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 ν. 1806/1988 προέβλεπε ότι α) όλες οι εντολές 
προς µέλος του χρηµατιστηρίου και όλες οι χρηµατιστηριακές συµβάσεις 
καταγράφονται µε πλήρη στοιχεία, ώστε τα αρµόδια όργανα να µπορούν να ελέγχουν 
την τήρηση των σχετικών διατάξεων, β) για τον σκοπό αυτό µπορούν µε απόφαση 
του Υπουργού και ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του ΧΑΑ και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς να τροποποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα 
βιβλία και τα στοιχεία των χρηµατιστών και γ) το µέλος του ΧΑΑ δεν µπορεί να 
επικαλεστεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, η οποία δεν αποδεικνύεται από τα 
παραπάνω νοµίµως τηρούµενα βιβλία και τα εκδιδόµενα και παραδιδόµενα όπου ο 
νόµος ορίζει στοιχεία. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 
2533/1997, σύµφωνα µε το οποίο οι εντολές προς κάθε Εταιρεία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), που διενεργεί συναλλαγές στο ΧΑΑ, καθώς και 
όλες οι χρηµατιστηριακές συµβάσεις, τις οποίες η ΕΠΕΥ που συµµετέχει στο ΧΑΑ 
συνάπτει για δικό της λογαριασµό, καταγράφονται µε πλήρη στοιχεία, ώστε τα 
αρµόδια για την εποπτεία όργανα να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων. 
Για τον σκοπό αυτόν τηρούνται τα βιβλία και στοιχεία που προσδιορίζονται από το 
παραπάνω άρθρο. Στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε, επαναλαµβάνεται ουσιαστικά και πάλι η προγενέστερη ρύθµιση, 
σύµφωνα µε την οποία µέλος του ΧΑΑ ή άλλη ΕΠΕΥ που συµµετέχει στο ΧΑΑ δεν 
δικαιούται να επικαλεστεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, η οποία δεν αποδεικνύεται 
από τα νοµίµως τηρούµενα βιβλία και εκδιδόµενα και νοµίµως παραδιδόµενα 
στοιχεία. Σε εκτέλεση δε νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως που χορηγήθηκε µε το άρθρο 
27 παρ. 1 του Ν. 1806/1988, είχε εκδοθεί η υπ' αριθ. 6280/β508/17-5-1989 Απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µε την οποία υποχρεούντο οι χρηµατιστές να 
τηρούν τριπλότυπο βιβλιάριο εντολών (πινακίδια συναλλαγών) και να αναγράφουν σε 
αυτό τις προς αυτούς διδόµενες από τους πελάτες τους εντολές. Σύµφωνα µε την 
παραπάνω Υπουργική Απόφαση το πρώτο αντίγραφο υπογράφεται από τον 
χρηµατιστή και παραδίδεται στον παραγγελέα, ενώ ο τελευταίος υπογράφει µόνο αν 
το ζητήσει ο χρηµατιστής, το δεύτερο αντίγραφο συµπληρώνεται µε τα στοιχεία της 
συναλλαγής, εκτός από το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή του παραγγελέα και 
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ρίπτεται σφραγισµένο µε την ώρα της ρίψης του σε ειδική κάλπη τοποθετηµένη στο 
χρηµατιστήριο και το τρίτο αντίγραφο παράµενε, στο στέλεχος του βιβλιαρίου. Από 
τα παραπάνω συνάγεται ότι η απόδειξη της κατάρτισης της σύµβασης εντολής από 
τον χρηµατιστή µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον εντολέα πελάτη του είναι 
δυνητική, πράγµα που δεν θα συνέβαινε αν ο σκοπός του νοµοθέτη ήταν η καθιέρωση 
του εγγράφου αποδεικτικού τύπου αµφιµερώς και γενικώς. Ήτοι ο νοµοθέτης 
απέκλεισε την απόδειξη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µη καταχωρηµένων στα 
καθοριζόµενα βιβλία και στοιχεία, ειδικά και µόνο για την περίπτωση της επίκλησης 
τους από τον χρηµατιστή ή της ΑΧΕ και ΕΠΕΥ προς διασφάλιση της δυνατότητας 
ελέγχου αυτών από τα αρµόδια για την εποπτεία τους όργανα προς την τήρηση της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. Ας σηµειωθεί ότι µε τον ν. 2396/1996 καθιερώθηκε ο 
θεσµός των Εταιρειών Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών (ΕΛ∆Ε). Ο παραπάνω νόµος 
καθορίζει τη λειτουργία των ΕΛ∆Ε και τα πλαίσια συνεργασίας τους µε τις ΑΧΕ, σε 
κανένα όµως σηµείο του δεν ρυθµίζει τη διαδικασία καταγραφής των εντολών, ήτοι 
δεν προβλέπει τον γραπτό τύπο για τη χορήγηση των εντολών από τους επενδυτές 
προς τις ΕΛ∆Ε ή από τις ΕΛ∆Ε προς ΑΧΕ. Εποµένως, ως προς την κατάρτιση 
σύµβασης χρηµατιστηριακής παραγγελίας µεταξύ των διαδίκων µε αντικείµενο 
νόµιµη χρηµατιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη µπορεί να 
γίνει µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο. Έτσι, τόσο ο εντολέας επενδυτής όσο και η 
χρηµατιστηριακή εταιρεία µπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη της σχετικής εντολής 
και µε µάρτυρες (ΟλΑΠ 5/2009). Ακόµη, το οριζόµενο από τη διάταξη του άρθρου 
20 παρ.1 του Ν. 3632/1928, όπως αυτή ισχύει µετά την αντικατάσταση της µε το 
άρθρο 45 παρ.1 2 του Ν. 1914/1990, σε συνδυασµό και µε την ΥΑ 4-2005/Β/1570 
(ΦΕΚ Β 1141/1996) ότι "επί αγοραπωλησίας τοις µετρητοίς ή παράδοση του 
πράγµατος και η πληρωµή του τιµήµατος γίνονται µέσα στις δύο εργάσιµες ηµέρες 
που ακολουθούν την ηµέρα κατάρτισης της χρηµατιστηριακής συναλλαγής", αφορά 
µόνο τις σχέσεις των αντισυµβαλλοµένων στην κύρια χρηµατιστηριακή σύµβαση 
µελών του χρηµατιστηρίου Αξιών και όχι τις σχέσεις µεταξύ του χρηµατιστή και του 
πελάτη από τη σύµβαση παραγγελίας, οι οποίες διέπονται από την αρχή της 
ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ). Έτσι µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ του 
χρηµατιστή και του παραγγελέα ότι οι υποχρεώσεις τους αυτές θα εκτελεσθούν, είτε 
πριν, είτε µετά την προθεσµία των δύο ή τριών εργασίµων ηµερών από τότε που 
έλαβε χώρα η χρηµατιστηριακή συναλλαγή. Σε κάθε δε περίπτωση εκ τούτου δεν 
δηµιουργείται κάποια ακυρότητα σχετικά µε τη διεκδίκηση των εκατέρωθεν 
οφειλοµένων. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 2843/2000, µε την οποία 
ορίζεται ότι η προθεσµία των τριών ηµερών επεκτάθηκε και στη σύµβαση 
παραγγελίας µεταξύ του χρηµατιστή και του παραγγελέα πελάτη, εφαρµόζεται από 5-
6-2001, ότι η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ και εποµένως καταλαµβάνει τις έκτοτε 
γενόµενες χρηµατιστηριακές πράξεις, όχι δε και αυτές οι οποίες έγιναν σε 
προγενέστερο χρόνο (ΑΠ 995/2010). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα 
του υποχρέου, το παράνοµο της πράξεως ή παραλείψεως και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της πράξεως ή της παραλείψεως και της επελθούσης ζηµίας, ενώ 
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στην περίπτωση της προστήσεως του άρθρου 922 ΑΚ ο προστηθείς, ο οποίος 
εζηµίωσε παράνοµα και υπαίτια τρίτον, ευθύνεται προς αποζηµίωσή του εις 
ολόκληρον µε τον προστήσαντα αυτόν στην υπηρεσία κατά την οποία η επ' ευκαιρία 
η εξ αφορµής της οποίας προκλήθηκε η ζηµία. 
- Πληρεξουσιότητα, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 216 ΑΚ, είναι η µε 
µονοµερή δικαιοπραξία, µε µονοµερή δηλαδή δήλωση και χωρίς να απαιτείται η 
αποδοχή του πληρεξουσίου, παρεχοµένη εξουσία για αντιπροσώπευση. Η 
πληρεξουσιότητα παρέχεται κατ' αρχήν ατύπως, δεν είναι δε ανάγκη να εκφράζεται 
ρητώς, αλλά δύναται κατά τις περιστάσεις να συνάγεται και σιωπηρώς. Εξαίρεση του 
ατύπου της πληρεξουσιότητας εισάγει µεταξύ των άλλων περιπτώσεων (π.χ. η 
διάταξη του άρθρου 830 εδ.τελευταίο ΑΚ) και η διάταξη του άρθρου 217 περ.β' ΑΚ, 
κατά την οποία, εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση για την πληρεξουσιότητα 
υποβάλλεται στον τύπο, ο οποίος απαιτείται για την δικαιοπραξία την οποία αφορά η 
πληρεξουσιότητα. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, ή δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΑΠ 230/2009).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα τα οποία δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα τα οποία προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν 
στην θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). 
- Ο από την παραβίαση των ορισµών του νόµου εν σχέσει προς την δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, κατά την έννοια της διατάξεως του 
άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη την οποία 
καθορίζει ο νόµος δεσµευτικώς για το δικαστήριο, όχι όµως και στην περίπτωση κατά 
την οποία, εκτιµών ελευθέρως όπως έχει δικαίωµα από τον νόµο (άρθρο 340 ΚΠολ∆) 
αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, τα οποία κατά νόµον έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 30/2005), ενώ ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 
αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως 
ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα περιστατικά τα 
οποία είναι αναγκαία για την κρίση του ∆ικαστηρίου, στην συγκεκριµένη περίπτωση, 
περί της συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της εφαρµοσθείσης 
διατάξεως ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς τον 
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νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 28/1997, Ολ.ΑΠ 30/1997). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ.11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ιδρυόµενος αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, τα οποία οι διάδικοι επικαλέσθηκαν 
και προσεκόµισαν, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
προσβαλλοµένη απόφαση, ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα από τους διαδίκους 
επικληθέντα και προσκοµισθέντα αποδεικτικά µέσα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 216, 217, 297, 298, 300, 330, 830, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 12,  
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 27, 
Νόµοι: 3152/2003, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 253 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική 
βλάβη. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β' , 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση ή (και) προς ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, 
επέλευση περιουσιακής ζηµίας ή (και) ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή µη 
χαρακτήρα, ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό 
ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή προστατεύει 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας. Για την 
κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, 
αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις 
επιταγές της έννοµης τάξεως. Έτσι, παρανοµία συνιστά και η παράβαση της γενικής 
υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και 
γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόµων, δηλαδή η παράβαση της, 
κοινωνικώς επιβεβληµένης και εκ της θεµελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς 
συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεως ορισµένων µέτρων επιµέλειας για 
την αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε έννοµα αγαθά τρίτων προσώπων, όπως, ιδίως, 
επιβάλλεται, σύµφωνα µε την καλή πίστη και την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, 
όταν ο υπαίτιος δηµιούργησε ορισµένη επικίνδυνη κατάσταση, οπότε έχει υποχρέωση 
να λάβει κάθε ενδεικνυόµενο από τις περιστάσεις µέτρο, για την αποφυγή 
προκλήσεως ζηµίας σε τρίτους από την κατάσταση αυτή. Αµέλεια, ως µορφή 
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υπαιτιότητας, υπάρχει όταν, εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να καταβάλει την 
επιµέλεια που αν κατέβαλλε -µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και 
επιµελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητάς του- θα ήταν δυνατή η αποτροπή 
του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, αυτός (δράστης) είτε δεν προέβλεψε την επέλευση 
του εν λόγω αποτελέσµατος, είτε προέβλεψε µεν το ενδεχόµενο επελεύσεώς του, 
ήλπιζε όµως ότι θα το αποφύγει. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολ∆) η φερόµενη ως ζηµιογόνος 
πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων ή τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως (άρθρ. 298 ΑΚ) ήταν επαρκώς 
ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα, το οποίο και επέφερε 
πράγµατι στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση περί του ότι τα ανελέγκτως και 
κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά, 
γενικά και αφηρηµένα λαµβανόµενα, επιτρέπουν το συµπέρασµα, ότι η πράξη ή 
παράλειψη εκείνη µπορεί να θεωρηθεί αντικειµενικά ως πρόσφορη αιτία του 
παραχθέντος αποτελέσµατος, αφού σχηµατίζεται µε τη χρησιµοποίηση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των διαπιστωθέντων πραγµατικών 
περιστατικών στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας, υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ 
για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση των κανόνων ουσιαστικού δικαίου, καθώς και για 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Αντίθετα, η περαιτέρω κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η πράξη ή 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου αποτελέσµατος 
περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία βρίσκεται ή δεν 
βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε εκτίµηση 
πραγµατικών γεγονότων (άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο. 
- Κατά το άρθρο 71 ΑΚ: "Το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί 
υποχρέωση αποζηµίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον."  
- Κατά το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 περ. δ' , του Ν 3632/1928 περί χρηµατιστηρίων 
αξιών, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 2341/1928 περί συµπληρώσεως των 
περί χρηµατιστηρίων αξιών διατάξεων: "Ο χρηµατιστής θεωρείται έµπορος, ασκών 
δηµόσιον λειτούργηµα. Ο χρηµατιστής τηρεί ... βιβλιάριον τριπλοτύπων πινακιδίων, 
προωρισµένων όπως εξ εκάστου πινακιδίου το ..., πρώτον τµήµα παραδίδεται εντός 
24 ωρών από της συνάψεως της συναλλαγής υπό του χρηµατιστού εις τον εντολέα 
...". 
Κατά το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 1806/1988 Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα 
χρηµατιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις: "Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για τα 
χρηµατιστήρια αξιών γενικώς αναφέρεται η λέξη "χρηµατιστής", από την ισχύ του 
νόµου αυτού νοείται ως χρηµατιστής και η ανώνυµη χρηµατιστηριακή εταιρία. Οι 
χρηµατιστηριακοί εκπρόσωποι υπόκεινται στις ίδιες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις µε τους χρηµατιστές". Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του αυτού Νόµου: "Για τις 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές η ανώνυµη χρηµατιστηριακή εταιρία διορίζει 
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εκπροσώπους της, οι οποίοι ονοµάζονται χρηµατιστηριακοί εκπρόσωποι". Κατά το 
άρθρο 3 παρ. 1 του αυτού Νόµου, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 
2324/1995 Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα Χρηµατιστήρια αξιών: "Η 
χρηµατιστηριακή εταιρία ... πρέπει ... να ενηµερώνει τουλάχιστον ανά µήνα τους 
πελάτες της, των οποίων διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια, ως προς τις αγοραπωλησίες 
τίτλων, εφόσον υπάρχει µεταβολή ...". Κατά την Απόφαση ΥΠΕΘΟ 12263/Β.500/11-
4-1997: Κώδικας ∆εοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(ΕΠΕΥ) (ΦΕΚ Β' 340/24-4-1997): "Οι βασικές αρχές δεοντολογίας είναι οι εξής: (α) 
Πρώτη Αρχή: Οι εταιρίες και τα καλυπτόµενα πρόσωπα θα λαµβάνουν κάθε 
ενδεικνυόµενο µέτρο και θα ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έτσι 
ώστε να προστατεύουν τα συµφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς (άρθρο 3 παρ. 2α) ... . Για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων των εταιριών, που απορρέουν από την πρώτη αρχή θα λαµβάνονται τα 
κατάλληλα µέτρα, ώστε (α) να διασφαλίζεται η ορθολογική διοικητική οργάνωση της 
εταιρίας (β) να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου των 
πράξεων που διενεργούν τα όργανα της εταιρίας ... (δ) να διασφαλίζεται η διαρκής 
και τακτική ενηµέρωση των πελατών από την εταιρία για σηµαντικά γεγονότα (άρθρο 
4 παρ. 2) ... . Οι εταιρίες θα λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για τη διασφάλιση ότι 
τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία πελατών, τα οποία κατέχουν ή διακινούν δεν 
θα χρησιµοποιούνται ... για λογαριασµό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου εκτός 
από τον δικαιούχο πελάτη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η εταιρία θα 
εξασφαλίζει ότι ... θα τηρούνται λογαριασµοί αξιών και µετρητών ανά πελάτη της και 
ότι θα ενηµερώνονται αµέσως ως προς οποιαδήποτε µεταβολή (άρθρο 4 παρ. 3) ... 
Χωρίς αυτό να περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών και των 
καλυπτοµένων προσώπων) για την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης, που απορρέει από 
την δεύτερη αρχή, συνιστάται ενδεικτικά η λήψη µέτρων, τα οποία µπορούν να 
συµβάλλουν στα ακόλουθα: (α) να εξασφαλισθεί η ορθολογική οργανωτική 
διάρθρωση της εταιρίας, µε στόχο: (α) την ελαχιστοποίηση των ενδιάµεσων πράξεων 
µεταξύ εντολής και εκτέλεσης ... (γγ) τον περιορισµό, κατά το δυνατό, της 
χρησιµοποίησης άλλων ενδιαµέσων, εντός της εταιρίας, για την εκτέλεση της εντολής 
(δδ) την τήρηση ασφαλών και αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών 
υλοποίησης των παρεχόµενων εντολών (άρθρο 5 παρ. 1). Από το συνδυασµό των 
ανωτέρω προς την αρχή ότι οι νόµιµες υποχρεώσεις γενικώς των νοµικών προσώπων 
για πράξη ή παράλειψη ουσιαστικώς αφορούν τα διοικούντα και εκπροσωπούντα 
αυτά όργανα, ήτοι τα φυσικά πρόσωπα δια των οποίων διεξάγονται οι υποθέσεις τους 
και ενσαρκώνεται η βούλησή τους (ΑΠ 641/2011), συνάγεται ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι χρηµατιστηριακών εταιριών και γενικότερα εταιριών παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών βαρύνονται οι ίδιοι προσωπικώς µε τις οικείες υποχρεώσεις 
ήτοι: Να αποστέλλουν απευθείας στους εντολείς-πελάτες των εταιριών το οικείο 
αντίτυπο πινακιδίου περί πωλήσεως ή αγοράς µετοχών στο όνοµά τους, να 
ενηµερώνουν απ' ευθείας αυτούς περιοδικώς ως προς τις αγοραπωλησίες τίτλων, να 
θεσπίζουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και να αποδίδουν 
απευθείας στους δικαιούχους τα χρηµατιστηριακά πράγµατα που απέκτησαν για 
λογαριασµό τους ή το τίµηµα που εισέπραξαν, από την εκποίηση αυτών, πιστώνοντας 
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τον-τηρητέο κατά τα ανωτέρω-ειδικό λογαριασµό εκάστου. Ανεξαρτήτως τούτων, 
σύµφωνα µε γενική δικαιϊκή αρχή, αν κάποιος εξουσιάζει µια πηγή κινδύνων για τους 
τρίτους, και ειδικότερα αυτός που µε προηγούµενη θετική ενέργειά του δηµιούργησε 
κατάσταση επικίνδυνη για τους τρίτους, έχει νοµική υποχρέωση να λαµβάνει 
πρόσφορα µέτρα αποτροπής των ζηµιών, που µπορεί να προκληθούν από την 
κατάσταση αυτή σε τρίτους. Συνιστά δε τέτοια πηγή κινδύνων και η ανάθεση ή ανοχή 
ανεξέλεγκτης διαχειρίσεως ξένων περιουσιών, και ιδίως χρηµάτων και συναφών 
κινητών αξιών, επ' ονόµατι οικονοµικών φορέων που, λόγω του θεσµικού τους 
ρόλου, παρέχουν πίστη στο ευρύ κοινό ως προς την ηθική και οικονοµική 
φερεγγυότητά τους, όπως είναι και οι χρηµατιστηριακές εταιρίες και, γενικότερα, οι 
εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΠ 1071/2009, ΑΠ 748/2008, ΑΠ 
1398/2007, ΑΠ 846/2003). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την εφαρµογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέστηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. 
Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, 
παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά 
για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια του λόγου αναιρέσεως από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της αποφάσεως για 
την υπαγωγή ή µη της ατοµικής περιπτώσεως στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περιπτώσεως. Ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
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στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται 
ελλείψεις στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, 
εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της αποφάσεως ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια 
ή αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα 
επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους. 
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, ήτοι προέβη σε εσφαλµένη 
ανάγνωση του κειµένου του, αποδίδοντας σ' αυτό περιεχόµενο καταδήλως 
διαφορετικό από το αληθινό, στη συνέχεια δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς ή κατά 
κύριο λόγο στο έγγραφο αυτό, κατέληξε σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα 
αποδεικτικό πόρισµα αναφορικώς µε πράγµατα έχοντα ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, µετά από 
εκτίµηση του περιεχοµένου του εγγράφου, καταλήγει σε διαπίστωση διαφορετική από 
εκείνη που ο αναιρεσείων θεωρεί ως σωστή, καθώς και όταν σχηµάτισε την κρίση του 
από τη συνεκτίµηση περισσότερων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ των οποίων και το 
επίµαχο έγγραφο, χωρίς τούτο να εξαίρεται ιδιαιτέρως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 298, 299, 330, 416, 417, 721, 914, 922, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 339, 432 επ., 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 12,  
Νόµοι: 2341/1928,  
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2324/1995, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακή παραγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1378 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση χρηµατιστηριακής παραγγελίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 Ν. 1806/1988, (όπως το άρθρο αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 παρ. 1 και 2 του Ν. 2533/1997), την εκδοθείσα, σε 



 

[135] 
 

εκτέλεση της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως που χορηγήθηκε µε το άρθρο 27 παρ. 1 
του Ν. 1806/1988, υπ' αριθµ. 6280/β508/17-5-1989 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας, µε την οποία υποχρεούντο οι χρηµατιστές να τηρούν τριπλότυπο 
βιβλιάριο εντολών (πινακίδια συναλλαγών) και να αναγράφουν σε αυτό τις προς 
αυτούς διδόµενες από τους πελάτες τους εντολές, το πρώτο αντίγραφο από τα οποία 
υπογράφεται από το χρηµατιστή και παραδίδεται στον εντολέα, ενώ ο τελευταίος 
υπογράφει µόνο αν το ζητήσει ο χρηµατιστής, το δεύτερο αντίγραφο συµπληρώνεται 
µε τα στοιχεία της συναλλαγής, εκτός από το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή του 
εντολέα και ρίπτεται σφραγισµένο µε την ώρα της ρίψης του σε ειδική κάλπη 
τοποθετηµένη στο χρηµατιστήριο και το τρίτο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος του 
βιβλιαρίου, συνάγεται ότι, η απόδειξη της κατάρτισης της σύµβασης εντολής από το 
χρηµατιστή µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον εντολέα πελάτη του είναι δυνητική, 
πράγµα που δεν θα συνέβαινε αν ο σκοπός του νοµοθέτη ήταν η καθιέρωση του 
εγγράφου αποδεικτικού τύπου αµφιµερώς και γενικώς. ∆ηλαδή ο νοµοθέτης 
απέκλεισε την απόδειξη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µη καταχωρηµένων στα 
καθοριζόµενα βιβλία και στοιχεία, ειδικά και µόνο για την περίπτωση της επίκλησης 
τους από τον χρηµατιστή ή της ΑΧΕ και ΕΠΕΥ προς διασφάλιση της δυνατότητας 
ελέγχου αυτών από τα αρµόδια για την εποπτεία τους όργανα προς την τήρηση της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. Ας σηµειωθεί ότι µε το Ν. 2396/1996 καθιερώθηκε ο 
θεσµός των Εταιρειών Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών (ΕΛ∆Ε). Ο παραπάνω νόµος 
καθορίζει τη λειτουργία των ΕΛ∆Ε και τα πλαίσια συνεργασίας τους µε τις ΑΧΕ, σε 
κανένα όµως σηµείο του δεν ρυθµίζει τη διαδικασία καταγραφής των εντολών, ήτοι 
δεν προβλέπει το γραπτό τύπο για τη χορήγηση των εντολών από τους επενδυτές προς 
τις ΕΛ∆Ε ή από τις ΕΛ∆Ε προς ΑΧΕ. Τέλος ούτε οι διατάξεις των άρθρων 40 και 25 
του Ν. 3606/2007 επιβάλλουν τον έγγραφο τύπο για την χορήγηση των ανωτέρω 
χρηµατιστηριακών εντολών. 
Εποµένως, ως προς την κατάρτιση σύµβασης χρηµατιστηριακής παραγγελίας µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µε αντικείµενο νόµιµη χρηµατιστηριακή συναλλαγή και την 
εκτέλεση αυτής, η απόδειξη µπορεί να γίνει µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο, 
εποµένως και µε έγγραφα και µε µάρτυρες. Η ως άνω τελολογική ερµηνεία 
ανταποκρίνεται και στη συστηµατική ένταξη των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 1 
και 2 του Ν. 1806/1988 στο κεφάλαιο Ζ' του εν λόγω νόµου, το οποίο αφορά τη 
διαφάνεια των συναλλαγών "ώστε τα αρµόδια για την εποπτεία των χρηµατιστηρίων 
όργανα να µπορούν να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων (ΟλΑΠ 5/2009, 
7/2010, ΑΠ 1/2011)". 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
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έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναίρεσης, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, 
που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη 
βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν 
αποτελούν αιτιολογία της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης 
του αριθµ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, να επιδέχεται αυτή µοµφή για έλλειψη, 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 
3632/1928, όπως ίσχυε πριν καταργηθεί µε το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 3152/2003, η 
παραγγελία προς το χρηµατιστή (εντολή) για να ενεργήσει νόµιµη χρηµατιστηριακή 
συναλλαγή για λογαριασµό του µπορεί να αποδεικνύεται από έγγραφο σηµείωµα που 
φέρει την υπογραφή του τελευταίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 361, 713, 719,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 91, 92,  
Οδηγίες: 89/846/ΕΟΚ, 
Νόµοι: 2533/1977, άρθ. 59, 98, 
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 2, 3, 20, 21, 25, 27, 
Νόµοι: 2076/1992, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2396/1996, άρθ. 2,  
Νόµοι: 3152/2003, άρθ. 18, 
Π∆: 3606/2007, άρθ. 25, 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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