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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Προστασία διακριτικών γνωρισµάτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 344 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αθέµιτος ανταγωνισµός. Χρήση σήµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Υπέρβαση δικαιοδοσίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου του Ν. 146/1914 "περί αθεµίτου ανταγωνισµού" 
προκύπτει αφενός ότι απαγορεύεται στις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές 
συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται µε σκοπό ανταγωνισµού και αντίκειται στα 
χρηστά ήθη και αφετέρου ότι ο παραβάτης µπορεί να εναχθεί για παράλειψη και για 
ανόρθωση της προκληθείσας ζηµίας. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων 
των άρθρων 13 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι, εκείνος ο οποίος 
κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ονόµατος εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου 
διακριτικού γνωρίσµατος βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχείρησης κατά τρόπο που 
µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα, το οποίο 
άλλος νόµιµα µεταχειρίζεται, µπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη 
της χρήσης ακόµη και αν αυτή γίνεται µε µερικές παραλλαγές, εφόσον όµως αυτές 
δεν αποκλείουν τον εν λόγω κίνδυνο (της σύγχυσης). Τα διακριτικά γνωρίσµατα, που 
αποτελούν µέσα εξατοµίκευσης της επιχείρησης, προστατεύονται από τις διατάξεις 
του παραπάνω νόµου, µε σκοπό την παρεµπόδιση της εκµετάλλευσης της ξένης 
καλής φήµης και συγχρόνως την προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον 
κίνδυνο της σύγχυσης, ο οποίος υπάρχει όταν, λόγω οµοιότητας δύο διακριτικών 
γνωρισµάτων, είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί παραπλάνηση στους συναλλακτικούς 
κύκλους και συγκεκριµένα σ' ένα όχι εντελώς ασήµαντο µέρος των πελατών 
αναφορικά είτε µε την προέλευση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από ορισµένη 
επιχείρηση, είτε µε την ταυτότητα της επιχείρησης, είτε µε την ύπαρξη σχέσεως 
συνεργασίας µεταξύ δύο επιχειρήσεων. Αν τα διακριτικά γνωρίσµατα της επιχείρησης 
προσβληθούν µε τη χρησιµοποίηση τους από τρίτον, παρέχεται η από το άρθρο 13 
του Ν. 146/1914 προστασία, ενώ αν προσβληθεί διακριτικό γνώρισµα, που έγινε 
δεκτό ως σήµα και καταχωρήθηκε στο προβλεπόµενο από το άρθρο 6 του Ν. 
2239/1994 βιβλίο, χωρίς να διαγραφεί, δεν προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 
146/1914, αλλά παρέχεται η προστασία των αρθρ. 24 και 29 του Νόµου αυτού 
(2239/94). Μόνο αν τέτοιο διακριτικό δεν έχει γίνει δεκτό ως σήµα, ή, γενόµενο 
δεκτό, έχει διαγραφεί και χρησιµοποιείται αθεµίτως από άλλον, ο φορέας της 
επιχείρησης έχει την προαναφερόµενη προστασία των άρθρων 13 και 14 του Ν. 
146/1914. Αν όµως το σήµα έχει επικρατήσει και ως διακριτικό γνώρισµα τότε είναι 
δυνατή η προστασία του σήµατος και µε βάση το Ν. 146/1914. Περαιτέρω, από το 
συνδυασµό των διατάξεων 1, 3, 4, 17, 18 παρ. 3, 26 και 32 Ν. 2239/1994, 
ερµηνευόµενες σύµφωνα µε την Οδηγία 89/104 Ε.Κ., προκύπτουν τα εξής: α) Σήµα 



 

[4] 
 

θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό 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 προϊόντων η προστασία του προγενέστερου σήµατος 
είναι απόλυτη, χωρίς την ανάγκη επίκλησης και απόδειξης 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. 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 
ορισµένο 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 (ΑΠ 1585/1991).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της §1 του άρ. 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 
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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 άλλα 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 (ΑΠ 335/1994). 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 αναγκαία για να 
δηλωθεί ο προορισµός ενός προϊόντος που διατίθεται στο 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. 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. (ΑΠ 1477/2011).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 14 
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 3, 4, 6, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  

 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 24244 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ευθύνη νοµικού προσώπου. Οµόρρυθµη εταιρεία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 18, 22, 42 έως 44 του ΕµπΝ και 68 
παρ. 2, 70, 211, 229, 231 και 749 του ΑΚ προκύπτει ότι, αν µε το καταστατικό 
οµόρρυθµης εταιρίας που δηµοσιεύθηκε νόµιµα, ανατέθηκε η διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων σε περισσότερους εταίρους, που θα ενεργούν από κοινού, η 
ανάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων στο όνοµα της εταιρίας από τον ένα µόνο 
διαχειριστή, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών, ή χωρίς την τήρηση των τυχόν άλλων 
όρων που προβλέπει το καταστατικό, συνιστά υπέρβαση των ορίων της 
διαχειριστικής του εξουσίας και δεν δεσµεύει το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας και 
τους λοιπούς εταίρους. Ειδικότερα, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 11 
του Ν. 5960/1933, 22 ΕµπΝ, 211 επ., 231 και 748 επ. του ΑΚ, σαφώς προκύπτει ότι, 
για να ιδρυθεί ευθύνη σε βάρος του νοµικού προσώπου της οµόρρυθµης εταιρίας, από 
την έκδοση επιταγής στο όνοµα της από το διαχειριστή που την εκπροσωπεί, πρέπει ο 
τελευταίος, όπως συµβαίνει και σε κάθε άλλη δικαιοπραξία που επιχειρείται από 
αντιπρόσωπο, να έχει την εξουσία να επιχειρήσει τη συγκεκριµένη πράξη. Αν ο 
διαχειριστής ενήργησε χωρίς εξουσία, ή καθ` υπέρβαση των ορίων της εξουσίας του, 
δεν δηµιουργείται ευθύνη σε βάρος του νοµικού προσώπου της εταιρίας, αλλά αυτός 
ο ίδιος ευθύνεται από την επιταγή, όπως ορίζεται ρητά από το άρθρο 11 του Ν. 
5960/1933 περί επιταγής. Έτσι, αν εναχθεί εκείνος που φέρεται ότι εκπροσωπήθηκε, 
δεν υποχρεούται από την επιταγή και µπορεί να προτείνει την έλλειψη ή την 
υπέρβαση πληρεξουσιότητας προς απόρριψη της αγωγής και, µάλιστα και κατά του 
καλής πίστης κοµιστή, αφού η έλλειψη ή η υπέρβαση της πληρεξουσιότητας, δεν 
ανάγονται στις προσωπικές σχέσεις των εναγοµένων από επιταγή προσώπων µε τον 
εκδότη ή µε τους προηγούµενους κοµιστές αυτής και, συνεπώς, δεν ισχύει στην 
περίπτωση αυτή, η από το άρθρο 22 του Ν. 5960/1933, ως άνω αναφερόµενη αρχή 
του απρόβλητου των προσωπικών ενστάσεων κατά του καλόπιστου τρίτου (ΟλΑΠ 
19/2003, ΑΠ 321/2009, ΑΠ 240/2009, ΑΠ 574/2001, ΑΠ 580/2001, ΑΠ 1689/2001, 
ΕφΑθ 3520/2010, ΕφΑθ 7453/2001, ΕφΑθ 10186/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 18, 22, 42, 44,  
ΑΚ: 68, 70, 211, 229, 231, 748 επ., 749, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 11, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 72 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Προσωπικές ενστάσεις. Ένσταση 
εξόφλησης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", τα εναγόµενα 
από επιταγή πρόσωπα µπορούν να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις που 
στηρίζονται σε προσωπικές σχέσεις τους µε τον εκδότη ή προηγούµενους κοµιστές, 
µόνο αν ο κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει για να βλάψει 
τον οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή, που εκφράζει το αναιτιώδες της ενοχής από 
επιταγή, συνάγεται ότι τα από επιταγή υπόχρεα πρόσωπα, εναγόµενα από τον 
κοµιστή της επιταγής, δεν µπορούν, κατ΄ αρχήν, να αντιτάξουν ενστάσεις που 
πηγάζουν από τις προσωπικές σχέσεις τους µε τον εκδότη ή τους προηγούµενους 
κοµιστές. Κατ΄ εξαίρεση, όµως, επιτρέπεται η προβολή τέτοιων ενστάσεων, µε την 
προϋπόθεση ότι ο κοµιστής, κατά τον χρόνο κτήσης της επιταγής, αφενός γνώριζε την 
ύπαρξη των ενστάσεων αυτών και αφετέρου ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 
1551/2008 ∆ΕΕ 2009.84, ΑΠ 830/2008 και ΑΠ 1436/2003), ήτοι ότι µε τη 
µεταβίβαση του τίτλου επιτυγχάνεται η είσπραξη του, η οποία διαφορετικά θα ήταν 
αδύνατη (ΑΠ 1456/2007 ΕΕµπ∆, 2008.322, ΑΠ 433/2006, ΑΠ 1436/2003 Ελ∆νη 
46.772). Τα στοιχεία αυτά της γνώσης και της βλάβης (αµφότερα, διότι µόνη η γνώση 
της ύπαρξης των ενστάσεων δεν αρκεί) πρέπει να αναφέρονται κατά την προβολή της 
σχετικής ένστασης, που µπορεί να συνιστά και λόγο ανακοπής του άρθρου 632 
ΚΠολ∆, διότι διαφορετικά ο σχετικός ισχυρισµός είναι αόριστος και απορριπτέος 
(ΑΠ 433/2006 ΝοΒ 2006.1119, ΑΠ 248/2001 ∆ΕΕ 2001.888, ΑΠ 1672/1988 Ελ∆νη 
1990.1415, ΕφΘεσ 1943/2010, ΕφΘεσ 39/2008 δηµ. Νόµος, ΕφΑθ 2623/2006 ∆ΕΕ 
2006.1045, ΕφΑθ 6762/2006 ∆ΕΕ 2007.341, ΕφΑθ 492/2006 Ελ∆νη 2007.282, ΕφΑθ 
3816/2006 ∆ΕΕ 2006.1287, ΕφΑθ 2383/2006 ∆ΕΕ 2006 932, ΕφΝαυπλ 521/2004 
ΕΕµπ∆ 2005.323). 
-  Η ένσταση εξοφλήσεως είναι αόριστη αν δεν µνηµονεύεται ο τόπος, τρόπος και 
χρόνος της καταβολής και αν πρόκειται περί τµηµατικών καταβολών ο χρόνος και το 
ποσό της κάθε καταβολής εις τρόπον ώστε και το ∆ικαστήριο να µπορεί να προβεί σε 
ουσιαστική αξιολόγηση του περί καταβολής ισχυρισµού και ο ενάγων να είναι σε 
θέση να απαντήσει σαφώς περί του εάν πράγµατι έγινε η σε συγκεκριµένο τόπο και 
χρόνο επικαλούµενη καταβολή και αν αυτή αφορά το επίδικο ή άλλο (προγενέστερο) 
χρέος του εναγοµένου, προβάλλοντας στη δεύτερη αυτή περίπτωση σχετική 
αντένσταση, στηριζόµενη στο άρθρο 422 ΑΚ. Η κατά αόριστο όµως τρόπο προβολή 
του ισχυρισµού "περί εξοφλήσεως του επιδίκου χρέους", άνευ άλλης εξειδικεύσεως, 
καθιστά αδύνατη την άµυνα του ενάγοντος, µη γνωρίζοντας σε περιπτώσεις µάλιστα 
πολλών συναλλαγών µετά του εναγοµένου και πολλών καταβολών µε διαφόρους 
τρόπους και διαφορετικούς τόπους και χρόνους, τα συγκεκριµένα στοιχεία της υπό 
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του εναγοµένου επικαλούµενης αορίστως καταβολής (ΕφΠατρ 846/2005, δηµ. 
Νόµος, ΕφΑθ 7344/2003 Ελ∆νη 46.552, ΕφΠατρ 1078/1997 ΑχΝοµ 1998.537). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632,  
ΑΚ: 422, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 343 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
αναίρεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Με το άρθρο 38 Ν.∆. 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 "Περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύµων εταιρειών" είχε θεσπισθεί η ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή µε 
οπισθογράφηση και παράδοση ως ειδικός τρόπος ενεχυράσεως για ορισµένες 
ανώνυµες εταιρείες και προς ασφάλεια ορισµένων απαιτήσεων τους. Ο Αστικός 
Κώδικας εγενίκευσε την ως άνω διάταξη και συµπλήρωσε το κενό, το οποίο υπήρχε 
πριν, αίροντας τον περιορισµό της σε ορισµένες κατηγορίες δανειστών και 
απαιτήσεων. Ειδικότερα, το όρθρο 1251 ΑΚ ορίζει: "Για την ενεχύραση τίτλου σε 
διαταγή αρκεί οπισθογράφηση του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται 
άλλη έγγραφη συµφωνία". Την διάταξη αυτήν επέβαλε η ανάγκη των συναλλαγών, 
ώστε να δηµιουργηθεί απλούστερος τρόπος ενεχυράσεως απαιτήσεως, όταν η 
απαίτηση ενσωµατώνεται σε τίτλο "εις διαταγήν", δηλαδή απλούστερος από τους 
προβλεπόµενους από τα άρθρα 1247, 1248 ΑΚ, τα οποία ρυθµίζουν την σύσταση 
ενεχύρου σε δικαίωµα και σε απαίτηση και τα οποία ορίζουν, πλην των άλλων, ότι η 
σύµβαση για την σύσταση του ενεχύρου απαιτείται να γίνει µε έγγραφο 
συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό µε βέβαιη χρονολογία, επί πλέον δε, επί συστάσεως 
ενεχύρου σε απαίτηση, απαιτείται ο ενεχυραστής να γνωστοποιήσει την ενεχύραση 
στον οφειλέτη. Εν πάση όµως περιπτώσει, η διάταξη του άρθρου 1251 ΑΚ δεν 
αποκλείει την ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή σύµφωνα µε τον κοινό τύπο της 
ενεχυράσεως απαιτήσεως, των άρθρων 1247, 1248 ΑΚ. Περαιτέρω, το άρθρο 1255 
περ. α' Α.Κ. ορίζει: "Αν αντικείµενο του ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή ο 
ενεχυρούχος δανειστής έχει δικαίωµα να εισπράξει µόνος και αν ακόµη δεν έληξε το 
ασφαλιζόµενο χρέος". Από τον συνδυασµό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 1251 
και 1255 περ. α' ΑΚ προκύπτει, ότι µε την ενεχυρική οπισθογράφηση όλων των 
τίτλων σε διαταγή, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η επιταγή (για την 
ενεχύραση της οποίας δεν προβλέπει ο,τιδήποτε ο Ν. 5960/1933"Περί επιταγής") ο 
δανειστής-κοµιστής του τίτλου αποκτά ενέχυρο στην απαίτηση, η οποία 
ενσωµατώνεται στον τίτλο και στον ίδιο τον τίτλο, ο ενεχυραστής οπισθογράφος 
παραµένει κύριος του τίτλου και ουσιαστικός δικαιούχος της απαιτήσεως από αυτόν, 
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καίτοι δεν κατέχει πλέον τον τίτλο, ο δε ενεχυρούχος δανειστής αποκτά µε την 
οπισθογράφηση αυτοτελή και ανεξάρτητη νοµική θέση έναντι του ενεχυραστού 
οπισθογράφου και ασκεί µε βάση το ενέχυρο το δικαίωµα εισπράξεως του τίτλου και 
µάλιστα στο όνοµα του (Α.Π. 440/2012, ΑΠ 1565/2002, ΑΠ 270/2001, ΑΠ 269/2001, 
ΑΠ 248/2001).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλο 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι µεταξύ των 
προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το 
οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή 
χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο 
της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που 
θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και επ. 
του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι 
παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς 
αποζηµίωση από τα άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή 
από τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν 
που προκρίνει. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της επιταγής 
κατά το χρόνο της εµφανίσεως της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας 
που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός 
υφίσταται τελικά τη ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτού είναι 
απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη 
συνάφεια µε αυτήν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία ο 
κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλο λόγω ενεχύρου, οπότε δικαίωµα να 
εµφανίσει την επιταγή προς πληρωµή έχει ο τελευταίος (ενεχυρούχος δανειστής), 
ασκώντας ίδιο δικαίωµα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ) (ΟλΑΠ 23/2007, Α.Π. 
713/2009.). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 552 και 553 παρ.1 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 που περατώνει οριστικά 
την όλη δίκη, τούτο δε διότι, αν η έφεση γίνει τυπικά δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση 
εξαφανίζεται, κατά τα µεταβιβασθέντα µε την έφεση κεφάλαια της, ενώ αν αυτή 
απορριφθεί, η πρωτόδικη ενσωµατώνεται στη εφετειακή, σφάλµατα δε της 
πρωτόδικης θεωρούνται ως σφάλµατα και της εφετειακής. Αν όµως η έφεση 
απορριφθεί για τυπικούς λόγους, σε αναίρεση υπόκειται τόσο η εφετειακή, σχετικά µε 
το κεφάλαιο της απόρριψης της έφεσης, όσο και η πρωτόδικη ως προς την ουσία της 
υπόθεσης. Από αυτά συνάγεται περαιτέρω ότι σε αναίρεση υπόκειται και η εν µέρει 
οριστική απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, ως προς τις οριστικές της 
διατάξεις (κεφάλαια) που δεν προσβλήθηκαν µε έφεση ή προσβλήθηκαν απαράδεκτα, 
αλλά όµως µετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, µε την οποία περατώνεται η 
όλη δίκη, για το παραδεκτό δε της αναίρεσης αυτής και κατά της πρωτόδικης 
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απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 566 παρ.2 και 495 παρ.1 ΚΠολ∆, η 
κατάθεση του δικογράφου της αναίρεσης και στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο που 
εξέδωσε την συµπροσβαλλόµενη εν µέρει οριστική (ΑΠ 1823/2008).  
- Κατά το άρθρο 522 του ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης η υπόθεση 
µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται µε την 
έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ειδικώς, σε σχέση µε 
την έφεση, την καθιερούµενη από το άρθρο 106 του ΚΠολ∆ γενική αρχή της 
διάθεσης, σύµφωνα µε την οποία το δικαστήριο ενεργεί µόνον ύστερα από αίτηση 
διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά. Το αίτηµα συνεπώς της έφεσης και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, 
οριοθετούν το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Το εφετείο, για να αποφασίσει, 
αν πρέπει ή όχι να εξαφανίσει την εκκαλούµενη απόφαση, είναι υποχρεωµένο να 
περιοριστεί στην έρευνα µόνον των παραπόνων που διατυπώνονται µε τους λόγους 
της έφεσης ή τους πρόσθετους λόγους και των ισχυρισµών που, ως υπεράσπιση κατά 
των λόγων αυτών, προβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 527 αριθµ. 1 του ΚΠολ∆, ο 
εφεσίβλητος, καθώς και εκείνων των ζητηµάτων, η έρευνα των οποίων προηγείται, 
ως αναγκαίο προαπαιτούµενο για να ληφθεί απόφαση σε σχέση µε τα παράπονα που 
διατυπώνονται µε τους λόγους έφεσης και τα οποία κατά νόµο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, όπως είναι το ορισµένο ή η νοµική βασιµότητα της 
αγωγής ή της ένστασης, που αυτεπαγγέλτως τα εξετάζει το εφετείο στην περίπτωση 
που µε την έφεση διατυπώνονται παράπονα µόνον για την κρίση ως προς την 
ουσιαστική βασιµότητα αυτών (ΑΠ 496/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 1247, 1248, 1251, 1255, 
ΚΠολ∆: 106, 495, 527, 552, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40 - 47, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 377 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ενεχυρίαση επιταγής.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι στις 
προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης περιλαµβάνονται ο παράνοµος 
χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ αυτής και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972), κατά το 
οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ` αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή 
χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα κατά το 
χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, 
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που θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. του 
ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει εν γνώσει του ακάλυπτη επιταγή, 
ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. 
∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο 
της εµφανίσεώς της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε 
την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται 
τελικά τη ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία του είναι απότοκος της 
παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη 
συνάφεια µε αυτή (ΟλΑΠ 23/2007). Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ο 
κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλον λόγω ενεχύρου, οπότε δικαίωµα να 
την εµφανίσει προς πληρωµή έχει ο τελευταίος (ενεχυρούχος δανειστής), (άρθρ. 1255 
ΑΚ). Αν, η επιταγή δεν πληρωθεί και την πληρώσει ο ενεχυράσας οφειλέτης, 
αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, εκείνος που ζηµιώνεται και πάλι από τη µη πληρωµή 
της επιταγής είναι ο τελευταίος. Εποµένως, έχει αξίωση αποζηµιώσεως κατά του 
εκδότη, ως αµέσως ζηµιωθείς από την παράνοµη και υπαίτια πράξη του τελευταίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΟλΑΠ 23/2007, ΑΠ 1841/2011, 
1353/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 1255,  
Νόµοι: 5960/1933, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 638 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 427 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου. 
- Κατά την σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο 
ευθύνεται από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, 
εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµιώσεως. Στην περίπτωση δε που η 
πράξη ή η παράλειψη του αρµόδιου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση 
αποζηµιώσεως, τότε ευθύνεται και αυτό σε ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο. 
∆ηλαδή, το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη µετά του νοµικού προσώπου 
υποχρέωση, ανεξάρτητη, όµως, αυτής του νοµικού προσώπου. Ειδικότερα, επί 
ανώνυµης εταιρίας, οι διοικούντες αυτή, δεν έχουν µεν προσωπική υποχρέωση για 
χρέη της εταιρίας, είναι, όµως, δυνατή η ευθύνη των διοικούντων την εταιρία 
προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αφού η αρχή της µη ευθύνης 
των διοικούντων ανώνυµη εταιρία κάµπτεται και δεν ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα 
αυτών από αδικοπραξία, βάσει των γενικών αρχών (ΑΚ. 914), οπότε υφίσταται 
ευθύνη τους. Έτσι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 του Ν. 5960/1933) 
από νοµικό πρόσωπο, υπόχρεος σε αποκατάσταση της σχετικής ζηµίας του κοµιστή 
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της είναι (πλέον του νοµικού προσώπου) και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, που 
υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της µη υπάρξεως αντικρίσµατος κατά τον χρόνο της 
εκδόσεως ή της πληρωµής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 914, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 72 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Πληρωµή της επιταγής.  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 
του Ν. 5960/1933, "περί επιταγής", κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής 
υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε το ποσό αυτής στο νόµιµο κοµιστή της, δικαιούται 
αφενός µεν να απαιτήσει κατά την πληρωµή της την προς αυτόν παράδοση του εν 
λόγω τίτλου µαζί µε το διαµαρτυρικό ή την ισοδύναµη βεβαίωση και εξοφληµένο 
λογαριασµό και αφετέρου και χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τη σειρά τους, 
να εναγάγει ατοµικά ή οµαδικά τους προγενέστερους τούτου υπόχρεους 
(προηγούµενους υπογραφείς της επιταγής), ζητώντας από αυτούς ολόκληρο το ποσό 
που ο ίδιος πλήρωσε, µε τους νόµιµους τόκους από την ηµέρα της εκ µέρους του 
καταβολής και τα σχετικά έξοδα. Αναγκαία, όµως, προϋπόθεση για την άσκηση της 
ως άνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση συνιστά η εκ µέρους του υπογραφέα της 
επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεου αυτής πληρωµή του ποσού της προς το νόµιµο 
κοµιστή της, χωρίς της συνδροµή της οποίας προϋπόθεσης ο υπογραφέας της 
επιταγής δεν έχει την παραπάνω αξίωση και δε νοµιµοποιείται, συνεπώς, να στραφεί 
αναγωγικά κατά των προηγούµενων αυτού υπογραφέων της επιταγής, ζητώντας το 
ποσό που πλήρωσε µαζί µε τους τόκους και τα σχετικά έξοδα, αφού η εν λόγω 
αξίωση βρίσκει έρεισµα στην ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ αναγωγής υπόχρεου 
από την επιταγή, αλλά και στο γεγονός της µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο πληρωµής 
του ποσού της τελευταίας (βλ. ΑΠ 1435/2003, Νόµος, ΕφΠειρ 526/2003, ΕΕµπ∆ 
2004, 326). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 34 εδ. α' του Ν. 5960/1933 "ο 
πληρωτής πληρώνων την επιταγή δύναται ν' απαιτήσει όπως του εγχειρισθεί αυτή 
εξοφληµένη υπό του κοµιστού", ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν. 
5960/1933 "πας υπόχρεως, κατά του οποίου ασκείται αναγωγή ... δύναται να 
απαίτηση κατά την πληρωµήν την προς αυτόν παράδοσιν της επιταγής ....", κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 424 εδ. α" του ΑΚ "ο οφειλέτης καταβάλλοντος έχει το 
δικαίωµα να απαιτήσει, αν εξοφλήσει ολοσχερώς, απόδοση του χρεωστικού 
εγγράφου", ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 424 εδ. β' του ΑΚ "από την απόδοση 
του χρεωστικού εγγράφου τεκµαίρεται η εξόφληση του χρέους". Ειδικότερα, από την 
τελευταία διάταξη (424 εδ. β" του ΑΚ) καθιερώνεται νόµιµο, γνήσιο, δικονοµικό και 
µαχητό τεκµήριο για το πραγµατικό γεγονός, ότι έγινε ολοσχερής καταβολή του 
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χρέους. Χρεωστικό έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι το έγγραφο που 
φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή του δικαιοπαρόχου του, µε το οποίο 
αποδεικνύεται η ύπαρξη του χρέους, αδιάφορα αν τούτο συντάχτηκε µόνο προς 
απόδειξη του χρέους ή και προς σύσταση αυτού, όπως π.χ. είναι το γραµµάτιο εις 
διαταγήν, η συναλλαγµατική και η τραπεζική επιταγή (βλ. I. Καποδίστρια ΕρµΑΚ, 
άρθρο 424, VI Α 1 και ∆, Η. Αναστασιάδη Πιστωτικοί Τίτλοι, τόµος Β παρ. 74 σελ. 
315). Για την ύπαρξη του προαναφερόµενου τεκµηρίου αρκεί η απόδοση του 
χρεωστικού εγγράφου στον οφειλέτη από το δανειστή και η συνδροµή της ικανότητας 
για δικαιοπραξία στα πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο απόδοσης του χρεωστικού 
εγγράφου. Η πρώτη προϋπόθεση, βέβαια, δε σηµαίνει ότι ο οφειλέτης πρέπει " να 
αποδείξει ότι ο δανειστής του παρέδωσε εκούσια το χρεωστικό έγγραφο, αφού αυτό 
θα µαταίωνε το σκοπό του νόµου (βλ. Γ. Μπαλή "Ενοχικόν ∆ίκαιον", παρ. 126 αριθ. 
7, I. Καρακατσάνης στον ΑΚ Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, υπό το άρθρο 424, αριθ. 20). 
Μόνο αν αµφισβητηθεί από το δανειστή η εκούσια απόδοση του εγγράφου στον 
οφειλέτη, ο τελευταίος πρέπει να αποδείξει ότι το έγγραφο του το έδωσε ο πρώτος. 
Το στοιχείο δε αυτό συνάγεται και από το συνδυασµό της τωρινής κατοχής του 
χρεωστικού εγγράφου από τον οφειλέτη και του περιεχοµένου του ίδιου του 
εγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό το είχε λάβει ο δανειστής, αδιάφορο για 
πόσο χρόνο. Όσα προαναφέρονται ισχύουν και όταν πρόκειται για επιταγή. ∆ηλαδή, 
η παράδοση της επιταγής από το νόµιµο κοµιστή της σε άλλο υπόχρεο από αυτή 
πρόσωπο παράγει το τεκµήριο της καταβολής του ποσού της από αυτόν που την 
κατέχει σε εκείνον που του την παρέδωσε (βλ. ΑΠ 774/2004 Νοµος, ΕφΛαρ. 
191/2004 Νοµος, Ν. ∆ελούκα, "Αξιόγραφα", 3η έκδοση 1980, σελ. 26, I. Μάρκου, 
∆ίκαιο Επιταγής, σελ. 251 και 237, σε συνδ. µε του ίδιου "∆ίκαιο Συναλλαγµατικής", 
Β" έκδοση, υπό το άρθρο 50, αριθ. 3 παρ. 4, σελ. 297-298, σε συνδ. µε µελέτη του 
ίδιου Αξιόγραφα, έγγραφα νοµιµοποιήσεως, έγγραφα αποδείξεως Ελ∆νη 2005.332 
και ειδικά σελ. 342-343). 
Στην ύπαρξη δε του προαναφερόµενου τεκµηρίου, όταν πρόκειται για 
συναλλαγµατική ή επιταγή, δεν ασκεί επιρροή το αν έγινε ή όχι η προβλεπόµενη από 
τα άρθρα 50 παρ. 2 του Ν. 5325/1932 "περί συναλλαγµατικής" ή 47 παρ. 2 του Ν. 
5960/1933 "περί επιταγής" διαγραφή οπισθογραφήσεων. Και τούτο, επειδή τα άρθρα 
αυτά παρέχουν στον πληρώσαντα τη συναλλαγµατική ή την επιταγή απλώς 
δυνατότητα και δεν καθιερώνουν υποχρέωση, η µη χρησιµοποίηση δε από τον 
τελευταίο της δυνατότητας αυτής δεν επηρεάζει την άσκηση των δικαιωµάτων τούτου 
εναντίον των απέναντι αυτού υπόχρεων από τον τίτλο, ούτε, κατά συνέπεια, αναιρεί 
την ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ αναγωγής κοµιστή της επιταγής (βλ. ΕφΑθ. 
296/2006, Νόµος, Ι. Μάρκου ∆ίκαιο Συναλλαγµατικής σελ. 298). Εξάλλου, από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 19, 40, 44, 46 και 47 του Ν. 5960/1933 "περί 
επιταγής" προκύπτει ότι τελευταίος νόµιµος κοµιστής οπισθογραφήσιµης επιταγής 
είναι αυτός που µε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατέχει τον τίτλο κατά το 
χρόνο της βεβαίωσης της µη πληρωµής (ΕφΑθ 3601/2004, Ελ∆νη 46, 228). Ο 
κοµιστής αυτός µπορεί να στραφεί κατά των άλλων προσώπων που ευθύνονται από 
την επιταγή για την πληρωµή της (λοιπών υπογραφέων της) και να ζητήσει το ποσό 
της επιταγής, τους τόκους του ποσού αυτού από την εποµένη της εµφάνισης της 
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επιταγής προς πληρωµή στην πληρώτρια τράπεζα και τα έξοδα. Το δικαίωµα αυτό 
του τελευταίου νόµιµου κοµιστή της επιταγής (άρθρο 40) είναι διαφορετικό από το 
δικαίωµα αναγωγής για απόδοση των καταβληθέντων (όρθρο 44 παρ. 2) του 
υπόχρεου από την επιταγή προσώπου, που την πλήρωσε (εξ αναγωγής κοµιστή 
αυτής), να στραφεί αναγωγικά κατά των απέναντι αυτού ευθυνόµενων από την ίδια 
επιταγή προσώπων (βλ. Ιωαν. Μάρκου, ό.π., υπό το άρθρο 46, σελ. 250). 
- Ως πληρωµή της επιταγής νοείται η µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο εξόφληση του 
ποσού της, αλλά και αυτή ακόµη η από χαριστική αιτία περιέλευση της επιταγής στον 
"πληρώσαντα" (βλ. Ιωάν. Μάρκου ό.π.), γεγονός το τελευταίο, το οποίο και αυτό 
συνηγορεί υπέρ της άποψης, που δέχεται το ∆ικαστήριο, ότι µε την απόκτηση της 
επιταγής από τον υπόχρεο σε πληρωµή της (όπως είναι και ο προηγούµενος του 
τελευταίου νόµιµου κοµιστή της οπισθογράφος της) λειτουργεί το προαναφερόµενο 
τεκµήριο του άρθρου 424 εδ. β' του ΑΚ στο πρόσωπο τούτου, ο οποίος και 
καθίσταται πλέον - κατά µαχητό τεκµήριο - εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής. Ο 
κατά την προαναφερόµενη έννοια πληρώσας την επιταγή (εποµένως και ο κατά το 
άρθρο 424 εδ. β' του ΑΚ τεκµαιρόµενος ότι την εξόφλησε) µπορεί να απαιτήσει από 
τους µε βάση την ίδια επιταγή ευθυνόµενους προς αυτόν ολόκληρο το ποσό που 
πλήρωσε, τους νόµιµους τόκους του ποσού αυτού, καθώς και το σύνολο των εξόδων, 
στα οποία υποβλήθηκε. Οι τόκοι, όµως, εν προκειµένω υπολογίζονται από την ηµέρα, 
κατά την οποία ο εξ αναγωγής υπόχρεος από την επιταγή κατέβαλε το ποσό της, 
αλλιώς από την ηµέρα που αποδόθηκε σ΄ αυτόν το σώµα της επιταγής από τον 
κοµιστή της, αφού από την ηµεροχρονολογία αυτή τεκµαίρεται ότι αυτός εξόφλησε 
τον κοµιστή της επιταγής (βλ. ΕφΘεσ. 201/2011 ΕπισκΕµπ∆ 2011.510 = ∆ΕΕ 
2011.1281). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 424, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 34, 40, 44, 46, 47, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. 
- Στη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» ορίζεται ότι κατά του 
νόµιµου κοµιστή της επιταγής δεν µπορούν τα πρόσωπα που ευθύνονται από αυτή να 
προτείνουν ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις αυτών µε τον εκδότη 
ή προηγούµενους κοµιστές, εκτός εάν ο κοµιστής ενήργησε κατά την κτήση της 
επιταγής «εν γνώσει» προς βλάβη του οφειλέτη. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει τις 
ουσιαστικές ενστάσεις και η αρχή του απροβλήτου αυτών στοχεύει στην εδραίωση 
της πίστεως των πιστωτικών τίτλων και στην ανάπτυξη της κυκλοφορίας τους, η αρχή 
όµως αυτή κάµπτεται, εφόσον εκείνος προς τον οποίο µεταβιβάσθηκε µε 
οπισθογράφηση η επιταγή διατελούσε κατά το χρόνο της οπισθογράφησης σε κακή 
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πίστη και µε την αποδοχή της προς αυτόν µεταβίβασης της επιταγής ενεργούσε προς 
βλάβη του οφειλέτη. Τα περιστατικά αυτά, σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής κατά 
το άρθρο 632 ΚΠολ∆ από εκείνον σε βάρος του οποίου εκδόθηκε διαταγή πληρωµής 
βάσει της επιταγής, πρέπει να εκτίθενται στο σχετικό δικόγραφο και ακολούθως να 
αποδεικνύονται από αυτόν, διότι η καλή πίστη τεκµαίρεται πάντοτε, άλλως ο λόγος 
ανακοπής είναι αόριστος (ΑΠ 298/ 2010 Ελ∆νη 53.87).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η ενοχή αποσβήνεται µε 
καταβολή, συνάγεται ότι στοιχεία για την πληρότητα του σχετικού περί εξοφλήσεως 
ισχυρισµού, αλλά και του αιτιολογικού της αποφάσεως που δέχεται τον ισχυρισµό 
αυτό, είναι το ποσό που καταβλήθηκε, η αιτία και ο χρόνος της καταβολής (ΑΠ 318/ 
2010 Ελ∆νη 53.1289, ΕφΑθ 721/ 2011 Ελ∆νη 53.208).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 
ΚΠολ∆: 632, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 153 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επιταγή ευκολίας. Εκπροσώπηση Ανώνυµης Εταιρείας. 
- Η ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, µε την έννοια ότι η αιτία, η οποία έδωσε 
αφορµή στην έκδοσή της δεν αποτελεί κατ' αρχήν προϋπόθεση του κύρους της. 
Όµως, ο οφειλέτης από επιταγή και ειδικά ο εκδότης µπορεί, όπως σε κάθε περίπτωση 
αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείµενη αιτία), η 
οποία τον συνδέει µε το λήπτη που ενασκεί την απαίτηση από την επιταγή, 
αντιτάσσοντας εναντίον του την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοσή της µε 
την ευρεία έννοια, δηλαδή είτε διότι η αιτία είναι παράνοµη ή ανήθικη, είτε διότι 
αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή κατά την 
έκδοση της επιταγής, καθώς και το τυχόν ελάττωµα της αιτιώδους σχέσεως, οπότε, 
εάν αποδειχθεί η ένσταση αυτή καθίσταται ανενεργός η αξίωση από την επιταγή (ΑΠ 
735/2011, ΕφΛαρ 194/2009, ΕφΑθ 5289/2007 Νοµος, ΕφΑθ 2623/2006 ∆ΕΕ 
2006.1045). Τέτοια ένσταση είναι και ο ισχυρισµός ότι η επιταγή είναι ευκολίας. Το 
περιεχόµενο της ένστασης αυτής είναι ότι ουδεµία έννοµη σχέση υπήρξε µεταξύ του 
εκδότη και του λήπτη της επιταγής, που να δικαιολογεί την έκδοσή της, ενώ κατά την 
πρόθεση αµφοτέρων η έκδοση της επιταγής δεν πρόκειται να δηµιουργήσει πράγµατι 
νοµικό δεσµό µεταξύ των προσώπων αυτών, διότι ο σκοπός, στον οποίο απέβλεψαν, 
ήταν η απόκτηση (από το λήπτη) δυνατότητας πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων. 
Υπό την έννοια αυτή υπάρχει έκδοση επιταγής ευκολίας (δηλαδή επιταγής χωρίς την 
ύπαρξη ορισµένης έννοµης σχέσης ή οικονοµικού αντισταθµίσµατος), όταν εκδίδεται 
απλώς και µόνο για την εξυπηρέτηση του λήπτη της επιταγής (ή και άλλου περαιτέρω 
κατόχου αυτής λ.χ. του πρώτου κοµιστή), έτσι ώστε να φανεί αυτός ως φερέγγυος για 
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να δανειστεί το ποσό της επιταγής από τρίτον ΑΠ 735/2011,ΕφΛαρ 194/2009, ΕφΑθ 
5289/2007, ΕφΑθ 2623/2006 ο.π.).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.1 και 2,22 του ΚΝ 2190/1920 και 65, 
67, 68 και 70 του ΑΚ, το δικαίωµα της οργανικής εκπροσωπήσεως της ανώνυµης 
εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, επιτρέπεται να ανατεθεί από το 
διοικητικό συµβούλιο εν όλω ή εν µέρει, σε τρίτο πρόσωπο, αν αυτό ορίζεται στο 
καταστατικό. Η υποκατάσταση αυτή του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης 
εταιρίας στην εκπροσώπησή της από τρίτο πρόσωπο, όταν την επιτρέπει το 
καταστατικό, είναι δυνατή µόνον µε απόφαση του ιδίου(διοικητικού συµβουλίου). Η 
εν λόγω υποκατάσταση είναι σχέση τελείως διαφορετική από τις σχέσεις της 
πληρεξουσιότητας και της εντολής που προβλέπουν τα άρθρα 216 επ. και 713 επ. του 
ΑΚ. Πράγµατι, τόσο ο πληρεξούσιος, όσο και ο εντολοδόχος δεν αποτελούν όργανα 
διοικήσεως, τα οποία εκφράζουν την βούληση της ανώνυµης εταιρίας, αλλά ενεργούν 
ως αντιπρόσωποι, πράξεις που αποφασίσθηκαν από το διοικητικό της συµβούλιο ή τα 
υποκατάστατά του όργανα και των οποίων, πράξεων, µόνον η εκτέλεση ανατίθεται σ' 
αυτούς. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή των εν λόγω οργάνων 
είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, απλώς δεν είναι απαραίτητο να διατυπώνεται 
πανηγυρικά. Αρκεί να προκύπτει απ' αυτή (απόφαση) έστω και ερµηνευτικώς (άρθρα 
173 και 200 του ΑΚ), βούληση του διοικητικού συµβουλίου ή των προαναφεροµένων 
οργάνων, ώστε να συναφθεί η σύµβαση από άλλο πρόσωπο. Περαιτέρω, κάθε 
υπάλληλος της ανώνυµης εταιρίας, όταν καταρτίζει δικαιοπραξία ενεργεί ως άµεσος 
αντιπρόσωπος της εν λόγω εταιρίας, µόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της 
δράσεώς του, οι εµφανιζόµενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ' εντολή ή κατ' ανοχή του 
διοικητικού συµβουλίου ή των υποκατάστατων του οργάνων, παρέχουν, σύµφωνα µε 
τα κριτήρια που διαµορφώνονται στις συναλλαγές του είδους της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της ανώνυµης εταιρίας, την εντύπωση, ότι έχει ανατεθεί σε αυτόν 
(υπάλληλο της) κύκλος εργασιών, που περιλαµβάνει και την προαναφερόµενη 
δικαιοπραξία (ΑΠ 1191/2009, ΑΠ 1187/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 70, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
Νόµοι: 5960/1933,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1386 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Προσωπικές ενστάσεις. Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων 
καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 5352/1932 "Περί συναλλαγµατικής και 
γραµµατίου εις διαταγήν", η οποία ορίζει, ότι τα εναγόµενα από τη συναλλαγµατική 
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πρόσωπα δεν µπορούν να αντιτάξουν κατά του κοµιστή αιτήσεις που στηρίζονται στις 
προσωπικές σχέσεις τους µε τον εκδότη ή τους προηγουµένους κοµιστές, εκτός αν ο 
κοµιστής κατά την κτήση της συναλλαγµατικής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του 
οφειλέτη, προκύπτει σαφώς ότι τα υπόχρεα από την συναλλαγµατική πρόσωπα, 
εναγόµενα από τον κοµιστή της συναλλαγµατικής, δεν µπορούν να αντιτάξουν 
ενστάσεις που πηγάζουν από τις προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη ή 
προηγουµένους κοµιστές. Κατ' εξαίρεση µόνον επιτρέπεται "η πρόταση τέτοιων 
ενστάσεων, αν ο. κοµιστής κατά τον χρόνο κτήσεως των συναλλαγµατικών," αφενός 
µεν τελούσε εν γνώσει της υπάρξεως των ενστάσεων αυτών κατά του εκδότη ή του 
προηγουµένου κοµιστή, αφετέρου δε ενήργησε αυτός προς βλάβη του οφειλέτη. 
Ανάλογη ρύθµιση ισχύει και για τα εναγόµενα πρόσωπα εξ επιταγής, κατά το άρθρο 
22 του Ν. 5960/1933 "Περί επιταγής", κατά το οποίο "τα εξ επιταγής εναγόµενα 
πρόσωπα µπορούν να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις τις στηριζόµενες 
στις προσωπικές σχέσεις αυτών µετά του εκδότη ή των προηγουµένων κοµιστών 
µόνον εάν ο κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη 
του οφειλέτη (ΑΠ 1436/2003).  
- Κατά το άρθρο 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων καθώς και 
των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνον: 1) αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορα αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. ∆εν δηµιουργείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, όταν ο 
Άρειος Πάγος διαπιστώσει εσφαλµένη µνεία άλλης νοµικής διατάξεως και όχι της 
εφαρµοστέας (ΑΠ 748/94). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 5352/1932, άρθ. 17, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 7664 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Τριτεγγύηση. Οµόρρυθµη εταιρεία. Εκκαθάριση. Εις ολόκληρον 
ευθύνη οµορρύθµων εταίρων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 3, ο τριτεγγυητής πληρώνοντας την 
συναλλαγµατική αποκτά τα εκ της συναλλαγµατικής απορρέοντα δικαιώµατα 
εναντίον του υπέρ ου η εγγύηση και εναντίον εκείνων, οι οποίοι ενέχονται απέναντι 
του τελευταίου δυνάµει της συναλλαγµατικής. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο 
τριτεγγυητής πληρώνοντας τη συναλλαγµατική δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπερ' ου η τριτεγγύησητο ποσό το οποίο αυτός κατέβαλε προς τον κοµιστή της 
συναλλαγµατικής.  
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 18, 22 και 28 του ΕµπΝ, 920 του 
ΚΠολ∆, 72, 759, 777 εδ. α΄, 780 εδ. α΄, 781, 782 και 784 εδ. α΄ του ΑΚ προκύπτει ότι 
η οµόρρυθµη εταιρία µετά τη λύση της περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά σε 
εκκαθάριση, κατά το στάδιο της οποίας το νοµικό πρόσωπο αυτής εξακολουθεί να 
υπάρχει για τον σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Η εκκαθάριση αποσκοπεί 
στην περάτωση των νοµικών σχέσεων που προήλθαν από τη σύσταση και τη 
λειτουργία της εταιρίας και ήταν εκκρεµείς κατά το χρόνο της λύσης της. Οι εν λόγω 
σχέσεις ανάγονται: α) είτε σε σχέσεις µεταξύ της εταιρίας και των τρίτων (στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι εξωεταιρικές σχέσεις µεταξύ εταιρίας και εταίρων, που σ΄ 
αυτήν την περίπτωση αντιµετωπίζονται σαν τρίτοι), β) είτε σε σχέσεις από την 
εταιρική σύµβαση µεταξύ των εταίρων ή µεταξύ εταίρων και εταιρίας, γ) είτε σε 
σχέσεις µεταξύ των εταίρων ως προς το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, δηλαδή την 
ενεργητική εταιρική περιουσία που αποµένει µετά την εκπλήρωση των εταιρικών 
υποχρεώσεων. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση 
του ενεργητικού, η διαπίστωση και εξόφληση των χρεών, η απόδοση των εισφορών 
και η διανοµή µεταξύ των εταίρων του καθαρού ενεργητικού της εταιρικής 
περιουσίας, που τυχόν αποµένει µετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών και την 
απόδοση των εισφορών. Το στάδιο της εκκαθάρισης οµόρρυθµης εταιρίας δεν παύει 
πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και εάν µετά τη λήξη των εργασιών της 
εκκαθάρισης διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε 
επαναλαµβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της 
εταιρίας από τον εκκαθαριστή (ΑΠ 120/1998 Ελ∆νη 39. 570, ΑΠ 1410/1996 Ελ∆νη 
38. 1107, ΕφΘεσ 41/2002 ΕπισκΕ∆ 2002.121).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 22 του ΕµπΝ, κατά την οποία οι οµόρρυθµοι 
εταίροι οµόρρυθµης εταιρίας υπόκεινται µε το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας 
αλληλεγγύως (σε ολόκληρο), σε όλες τις έναντι τρίτων υποχρεώσεις της εταιρίας 
(άρθρα 481, 482 του ΑΚ), που πηγάζουν είτε από δικαιοπραξία είτε από αδίκηµα ή 
άλλο γενεσιουργό λόγο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 777 του ΑΚ, προκύπτει ότι, και 
κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, που ακολουθεί τη λύση της εταιρίας, η ευθύνη και 
της εταιρίας και των οµόρρυθµων εταίρων εξακολουθεί να υφίσταται και αυτοί 
ευθύνονται, σωρευτικά και σε ολόκληρο, έναντι των τρίτων δανειστών για τα 
εταιρικά χρέη (ΑΠ 120/1998 Ελ∆νη 1998.570, ΕφΘεσ 18/2006 ΕπισκΕµπ∆ 
2006.219). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 481, 482, 759, 777, 780, 781, 782, 784, 
ΚΠολ∆: 400, 403, 920, 
ΕµπΝ: 18, 22, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Εφετείο Κερκύρας 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Απόσβεση χρέους µε καταβολή. Τριτεγγύηση. Παραγραφή. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 419, 421, 436 και 438 του ΑΚ σαφώς 
συνάγεται ότι για να επέλθει απόσβεση της ενοχής µε δόση αντί καταβολής 
απαιτείται συµφωνία του δανειστή και οφειλέτη ότι η άλλη παροχή δίνεται αντί 
καταβολής, συνάµα δε να συνοδεύεται η συµφωνία αυτή και µε έµπρακτη ή άµεση 
εκτέλεση της άλλης παροχής που δίνεται αντί της οφειλόµενης. Στις περιπτώσεις 
εκείνες κατά τις οποίες ο οφειλέτης σε εκπλήρωση οφειλόµενης παροχής 
αναλαµβάνει νέα υποχρέωση για άλλη διαφορετική παροχή είναι ζήτηµα ερµηνείας 
της βούλησης των µερών αν αυτοί ήθελαν τη σύσταση της νέας αυτής υποχρέωσης 
«αντί καταβολής», δηλαδή σε αντικατάσταση και απόσβεση της οφειλόµενης ή αν η 
ανάληψη αυτή έγινε «χάριν καταβολής» και προς το σκοπό της µελλοντικής 
εκπλήρωσης της οφειλόµενης ήδη παροχής. Στην πρώτη περίπτωση, µε την ανάληψη 
της νέας υποχρέωσης επέρχεται απόσβεση αυτοδικαίως της αρχικής, η δε σύµβαση 
αυτή συµπίπτει µε την ανανέωση (436 ΑΚ), ενώ στη δεύτερη, αντίθετα, αφ' ενός µεν 
σώζεται η αρχική υποχρέωση και αφ' ετέρου γεννιέται και νέα κατά τρόπο που ο 
δανειστής να έχει παράλληλα δύο απαιτήσεις, αλλά σύµφωνα µε τη συναλλακτική 
καλή πίστη (288 ΑΚ) πρέπει να επιδιώξει κατ' αρχήν την ικανοποίηση του από τη νέα 
υποχρέωση του οφειλέτη και µόνο αν δεν το κατορθώσει, π.χ. λόγω παραγραφής της 
απαίτησης από τη νέα ενοχή, µπορεί να ασκήσει την αρχική του απαίτηση, 
παρεχοµένης διαφορετικά στον οφειλέτη της αντίστοιχης αναβλητικής ένστασης (ΑΠ 
94/2006 Ελ∆νη 2006.1412, ΑΠ 426/2004 Ελ∆νη 2006.166, ΑΠ 392/2000 ΕΕΝ 
2001.684). Με τη διάταξη δε του άρθρου 421 του ΑΚ καθιερώνεται ερµηνευτικός 
κανόνας ότι εφόσον δεν προκύπτει σαφώς το αντίθετο η ανάληψη της νέας 
υποχρέωσης θεωρείται ότι γίνεται «χάριν» και όχι «αντί» καταβολής (ΑΠ 1739/2002 
ΝοΒ 2003.1226, ΑΠ 1606/2000 Ελ∆νη 2001.711, ΑΠ 1593/2000 Ελ∆νη 
2001.1321).Έτσι µε το να δοθούν οι συναλλαγµατικές ή οι επιταγές στο δανειστή δεν 
επέρχεται απόσβεση της απαίτησης του, η δε συγκατάθεση του στη δόση των 
αξιόγραφων σηµαίνει µόνο ότι είναι σύµφωνος µε αυτό τον τρόπο πληρωµής. Ο 
οφειλέτης θα ελευθερωθεί, εφόσον δεν ορίστηκε το αντίθετο, µόνο όταν 
καταβληθούν πραγµατικά τα χρήµατα στο δανειστή ή γίνει σχετική καταχώρηση στο 
λογαριασµό του (ΑΠ 94/2006 Ελ∆νη 2006.412, ΕφΛαρ 573/2004 ∆ικογραφία 
2005.85, ΕφΠειρ 194/2003 ΠειρΝ 2003.190). 
- Από τα άρθρα 873 ΑΚ, 1 και 2 του Ν. 5325/1932 προκύπτει ότι η συναλλαγµατική 
η οποία, κατ' εξοχήν, δηµιουργεί αναιτιώδη ενοχή, στην περίπτωση που δεν ισχύει ως 
πιστωτικός τίτλος, είτε λόγω ελλείψεως τυπικού στοιχείου, είτε λόγω µη νόµιµης 
χαρτοσήµανσης, µπορεί να ισχύσει ως αφηρηµένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, 
κατά τη συναγόµενη από αυτή τέτοια πρόθεση των µερών (ΟλΑΠ 2088/1986, ΑΠ 
906/2005 Ελ∆νη 2008.502).  



 

[20] 
 

- Σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και 32 Ν. 5325/1932, η πληρωµή συναλλαγµατικής 
δύναται να ασφαλιστεί για ολόκληρο ή για µέρος του ποσού αυτής δια 
τριτεγγυήσεως. Η ασφάλεια αυτή παρέχεται παρά τρίτου ή και παρ' υπογραφέως της 
συναλλαγµατικής, ενώ ο τριτεγγυητής ενέχεται καθ' ον τρόπον και ο υπέρ ου η 
τριτεγγύησητριτεγγύηση. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 7, 43, 47 και 71 του ιδίου νόµου συνάγεται ότι η ενοχή από την τριτεγγύηση 
είναι ιδιαίτερη, αυθυπόστατη από την ενοχή από τη συναλλαγµατική και ανεξάρτητη 
από την ένοχη του προσώπου υπέρ του οποίου δόθηκε η τριτεγγύηση (ΕφΛαρ 
354/2001, ΕφΛαρ 595/1998 ΝΟΜΟΣ). Ωστόσο, ο τριτεγγυητής έχει την ευθύνη που 
απορρέει από την ιδιότητα µε την οποία εµφανίζεται στη συναλλαγµατική αυτός υπέρ 
του οποίου τριτεγγυήθηκε. Συνεπώς, σε περίπτωση τριτεγγύησης υπέρ του αποδέκτη, 
ο τριτεγγυητής ευθύνεται ευθέως κατ' άρθρο 28 παρ. 2 Ν 5325/1932, χωρίς να 
απαιτείται η σύνταξη διαµαρτυρικού. Εξάλλου, για την ενοχή από συναλλαγµατική, ο 
αποδέκτης και ο τριτεγγυητής του οφείλουν τόκους από την εποµένη της λήξης 
αυτής, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη όχληση ή σύνταξη διαµαρτυρικού (ΕφΑθ 
3876/2007 Ελ∆νη 2008.298, ΕφΘεσ 2624/2002 ∆ΕΕ 2003.548). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 250 παρ. 1 του ΑΚ σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι 
αξιώσεις των εµπόρων και των βιοµηχάνων για εµπορεύµατα που χορήγησαν. 
Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 5325/1932 οι αξιώσεις κατά του 
αποδέκτη παραγράφονται µετά τρία έτη από την χρονολογία λήξεως της 
συναλλαγµατικής, σύµφωνα δε µε το άρθρο 32 του αυτού ως άνω νόµου η αξίωση 
κατά του τριτεγγυητή παραγράφεται, όπως η αξίωση κατά του αποδέκτη υπέρ του 
οποίου τριτεγγυήθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 250, 252, 253, 419, 421, 436, 438, 873, 
ΑΚ:  
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 7, 28, 30, 32, 43, 47, 70, 71, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 555 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Τριτεγγύηση. 
- Στη διάταξη του άρθρου 30 Ν. 5325/32 ορίζεται, ότι «η πληρωµή συναλλαγµατικής 
δύναται ν’ ασφαλισθεί, δι’ ολόκληρον ή δια µέρος του ποσού αυτής, δια 
τριτεγγυήσεως. Η ασφάλεια αύτη παρέχεται παρά τρίτου ή και παρ’ υπογραφέως της 
συναλλαγµατικής». Εξάλλου στο άρθρο 31 του ίδιου νόµου, που αναφέρεται στον 
τύπο της τριτεγγυήσεως, ορίζονται τα ακόλουθα: «Η τριτεγγύησις παρέχεται επί της 
συναλλαγµατικής ή του προσθέµατος. Εκφράζεται δια των λέξεων «δια 
τριτεγγύησιν» ή δια πάσης άλλης ισοδυνάµου φράσεως και υπογράφεται υπό του 
τριτεγγυητού. Θεωρείται ως προκύπτουσα εκ µόνης της υπογραφής του τριτεγγυητού 
τεθειµένης επί του εµπρόσθιου µέρους της συναλλαγµατικής, εκτός αν πρόκειται περί 
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της υπογραφής του πληρωτού ή της του εκδότου. Εν τη τριτεγγυήσει σηµειούται δια 
λογαριασµόν τίνος δίδεται αύτη. Ελλείψει σηµειώσεως θεωρείται δοθείσα υπέρ του 
εκδότου». Από δε τη διάταξη του άρθρου 32 του ίδιου άνω νόµου ορίζεται ότι «ο 
τριτεγνυητής ενέχεται καθ’ ον τρόπον και ο υπέρ ου η τριτεγγύησις .... Ο 
τριτεγγυητής πληρώνων την συναλλαγµατικήν, αποκτά τα εκ της συναλλαγµατικής 
απορρέοντα δικαιώµατα εναντίον του υπέρ ου η εγγύησις και εναντίον εκείνων οι 
οποίοι ενέχονται απέναντι του τελευταίου τούτου δυνάµει της συναλλαγµατικής». 
Εποµένως, ο τριτεγγυητής ευθύνεται εις ολόκληρον, παραλλήλως προς τον οφειλέτη 
υπέρ του οποίου έχει τριτεγγυηθεί (βλ. και άρθρο 47), όχι όµως έναντι αυτού. Υπέρ 
ου η τριτεγγύηση δύναται να είναι τόσο ο αποδέκτης, όσο και ο εκδότης ή 
οπισθογράφος. Αν η τριτεγγύηση έχει δοθεί υπέρ του αποδέκτη, ο τριτεγγυητής 
ευθύνεται όπως και εκείνος, δηλαδή έναντι του εκδότη και των τυχόν οπισθογράφων. 
Αν η τριτεγγύηση έχει δοθεί υπέρ του εκδότη, ο τριτεγγυητής ευθύνεται, όπως και 
εκείνος, έναντι των τυχόν κοµιστών-οπισθογράφων, όχι όµως έναντι του αποδέκτη 
και του ίδιου του εκδότη. Η «σηµείωση» του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η 
τριτεγγύηση πρέπει να αναγράφεται επί της συναλλαγµατικής ή του προσθέµατος, 
διότι η εξειδίκευση του προσώπου αυτού (υπέρ ου η τριτεγγύηση) είναι απαραίτητη 
για τον καθορισµό της νοµικής θέσεως και της ευθύνης του τριτεγγυητή έναντι των 
λοιπών υπογραφέων της συναλλαγµατικής. Για τη σηµείωση αυτή δεν προβλέπεται η 
χρήση τυπικών φράσεων ή λέξεων. Ο όρος «σηµείωση» δεν αποκλείει και τη 
συναγωγή της βουλήσεως του τριτεγγυητή σχετικά µε το πρόσωπο υπέρ του οποίου 
θα ισχύει, αρκεί η συναγωγή αυτή να στηρίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από το 
κείµενο της συναλλαγµατικής, εάν δε τούτο δεν προκύπτει, τότε και µόνον θεωρείται 
ότι η τριτεγγύηση ισχύει υπέρ του εκδότη (ΑΠ 836/2011, 1403/2007, δηµοσιευµένη 
στην ΤΝΠ του ∆ΣΑ). Έτσι η διάταξη του ως άνω άρθρου 31 παρ. 4 εδ. β' δεν 
καθιερώνει ερµηνευτικό κανόνα ανεπίδεκτο ανατροπής σε κάθε περίπτωση, αλλά 
ειδικό συµπληρωτικό της βούλησης του τριτεγγυητή κανόνα µε την έννοια ότι, όταν η 
βούληση του σχετικά µε το πρόσωπο του υπέρ ου η τριτεγγύηση δεν δηλώνεται, ούτε 
συνάγεται από τον τίτλο, τότε µόνον θεωρείται ότι αυτή ισχύει υπέρ του εκδότη. 
Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν η συναλλαγµατική έχει εκδοθεί µε τη ρήτρα «όχι 
εις διαταγήν» (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 5325/ 1932), οπότε δεν πρόκειται να 
κυκλοφορήσει, ούτε µπορεί να µεταβιβασθεί κατά το νόµο σε άλλο πρόσωπο κατά 
τους κανόνες του δικαίου της συναλλαγµατικής, ο εκδότης θα είναι πάντοτε 
κοµιστής, άρα η τριτεγγύηση δεν νοείται υπέρ αυτού και εποµένως έχει κατ’ ανάγκην 
δοθεί υπέρ του αποδέκτη. Τούτο δε προκύπτει, κατά λογική αναγκαιότητα, από το 
κείµενο της συναλλαγµατικής, αφού η εφαρµογή, στην περίπτωση αυτή, της 
διατάξεως του άρθρου 31 παρ. 4 εδ. β' του νόµου θα στερούσε την τριτεγγύηση από 
κάθε αντικείµενο και πεδίο λειτουργίας (ΟλΑΠ 16/2001, ΝοΒ 50.680 και Ελ∆νη 
43.73 και δηµοσιευµένη στην ΤΝΠ του ∆ΣΑ). Από αυτά συνάγεται περαιτέρω ότι, αν 
στην περί τριτεγγυήσεως δήλωση δεν καθορίζεται το πρόσωπο υπέρ του οποίου αυτή 
δόθηκε, µη υπάρχουσας ως εκ τούτου δήλωσης βούλησης του τριτεγγυητή για το 
πρόσωπο υπέρ του οποίου η τριτεγγύηση, υπάρχει κενό ως προς τη βούληση του 
τριτεγγυητή και η εικαζόµενη βούληση αυτού ως προς το πρόσωπο υπέρ του οποίου 
τριεγγυήθηκε, θα αναζητηθεί µε βάση τον ειδικό κανόνα του άρθρου 31 παρ. 4 εδ. β' 
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Ν. 5325/1932 και όχι µε την προσφυγή στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ 
(ΑΠ 1403/2007, δηµοσιευµένη στην ΤΝΠ του ∆ΣΑ). Είναι γεγονός ότι θα ήταν 
φυσικότερο στην περίπτωση που δεν σηµειώνεται το πρόσωπο υπέρ του οποίου 
δίνεται η τριτεγγύηση να θεωρείται ότι αυτή δόθηκε υπέρ του αποδέκτη. Ενδέχεται 
όµως στη συναλλαγµατική να µην υπάρξει αποδοχή, οπότε δεν θα λειτουργούσε η 
τριτεγγύηση, αν ήταν κατά νόµο υπέρ του αποδέκτη. Για να µη χαθεί λοιπόν η 
ενίσχυση της συναλλαγµατικής από την τριτεγγύηση, ο νόµος όρισε ότι όταν δεν 
σηµειώνεται υπέρ τίνος δίνεται, θεωρείται ότι δόθηκε υπέρ του εκδότη, του οποίου η 
υπογραφή υπάρχει οπωσδήποτε. Εννοείται ότι η ρύθµιση αυτή είναι δυσµενής για τον 
εκδότη όταν αυτός είναι και κοµιστής της συναλλαγµατικής (Α. Κιάντου-Παµπούκη, 
∆ίκαιο Αξιόγραφων, έκδ. 1989, σ. 138, αριθ. 2). Γι’ αυτό το λόγο και δεδοµένου ότι η 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 κατά το δίκαιό µας θεωρείται ότι καθιερώνει 
αµάχητο τεκµήριο ή ότι, εν πάσει περιπτώσει, δεν επιτρέπει ανταπόδειξη, ο Άρειος 
Πάγος µε την προαναφερόµενη υπ’ αριθ. 16/2001 απόφαση της Ολοµελείας του όρισε 
ότι όταν η συναλλαγµατική έχει εκδοθεί µε ρήτρα «όχι εις διαταγήν» και ο εκδότης 
θα είναι υποχρεωτικά πάντοτε και κοµιστής (αφού η συναλλαγµατική δεν µπορεί να 
µεταβιβαστεί και να κυκλοφορήσει), εποµένως, και µόνο σε αυτή την περίπτωση, η 
υπάρχουσα τριτεγγύηση δεν νοείται παρά µόνο υπέρ του αποδέκτη, άποψη την οποία 
πλέον ακολουθεί πάγια η νοµολογία µας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία 
δεν προκύπτουν τα ανωτέρω από τον ίδιο τον τίτλο (συναλλαγµατική) η τριτεγγύηση 
θεωρείται κατ’ αµάχητο τεκµήριο ότι δόθηκε υπέρ του εκδότη, µη δυνάµενο το 
∆ικαστήριο να προσφύγει σε άλλα – εκτός του τίτλου – αποδεικτικά µέσα (π.χ. 
έγγραφα, µάρτυρες κ.λπ.) από τα οποία είναι πιθανό να προκύπτει ότι πράγµατι η 
τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του αποδέκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 632, 633,  
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 11, 30, 31, 32, 47, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  
Αριθµός απόφασης: 59 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Εµφάνιση της συναλλαγµατικής προς πληρωµή. Συµψηφισµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 5325/1932 «∆ιά της αποδοχής ο πληρωτής 
υποχρεούται να πλήρωση την συναλλαγµατικήν κατά την λήξιν. Εν ελλείψει 
πληρωµής, ο κοµιστής, και αν είναι ο εκδότης, έχει κατά του αποδεκτού ευθείαν 
αγωγήν, απορρέουσαν εκ συναλλαγµατικής, διά πάσαν εκ των άρθρων 48 και 49 
απαίτησιν», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 του ίδιου νόµου «Ο κοµιστής 
εκπίπτει των δικαιωµάτων αυτού κατά των οπισθογράφων, κατά του εκδότου και 
κατά των άλλων υπόχρεων, εξαιρέσει του αποδεκτού, µετά την έκπνευσιν των 
προθεσµιών των τεταγµένων: ∆ιά την εµφάνισιν εν όψει ή µετά προθεσµίαν από της 
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όψεως συναλλαγµατικής, διά την σύνταξιν του διαµαρτυρικού επί µη αποδοχή η επί 
µη πληρωµή, διά την εµφάνισιν προς πληρωµήν εν περιπτώσει της ρήτρας "ανέξοδος 
επιστροφή"». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι η 
ευθύνη του αποδέκτη της συναλλαγµατικής είναι ευθεία, µη υποκείµενη στις 
(ουσιαστικές και τυπικές) προϋποθέσεις της αναγωγής. Συνέπεια του χαρακτήρα 
αυτού της ευθύνης του αποδέκτη της συναλλαγµατικής, είναι ότι αυτός ευθύνεται για 
την πληρωµή του ποσού της συναλλαγµατικής κατά τη λήξη της, µε µόνη την 
αποδοχή της, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, π.χ. 
η εµφάνιση της συναλλαγµατικής προς πληρωµή κατά τη λήξη της από το νόµιµο 
κοµιστή ή η έγγραφη ειδοποίηση του αποδέκτη της συναλλαγµατικής από το νόµιµο 
κοµιστή, µε την οποία να ειδοποιείται ο αποδέκτης για την ταυτότητα του νοµίµου 
κοµιστή και να καλείται να πληρώσει αυτή κατά τη λήξη της. Χαρακτηριστικό της 
παραπάνω ευθύνης του αποδέκτη της συναλλαγµατικής, είναι ότι σε περίπτωση µη 
πληρωµής της συναλλαγµατικής από τον αποδέκτη, αυτός βαρύνεται µε τόκους 
υπερηµερίας από την εποµένη της λήξης της κατά το άρθρο 48 του Ν. 5325/1932, στο 
οποίο παραπέµπει το άρθρο 28 του ίδιου νόµου, χωρίς να απαιτείται όχληση 
(ειδοποίηση) αυτού για πληρωµή της συναλλαγµατικής που αποδέχθηκε (βλ. 
Αλ.Κιάντου - Παµπούκη, ∆ίκαιο Αξιόγραφων 4η έκδ., σελ. 128, 204, 213, 225, 226, 
Ν. ∆ελούκα, Αξιόγραφα 3η έκδ. σελ. 142, 143). Προς αντιµετώπιση δε, της 
περίπτωσης µη εµφάνισης της συναλλαγµατικής προς πληρωµή κατά τη λήξη της και 
γένεση της κατά τα ανωτέρω υποχρέωσης του αποδέκτη προς πληρωµή της 
συναλλαγµατικής, το άρθρο 42 του Ν. 5325/1932 προβλέπει τα ακόλουθα «Ελλείψει 
εµφανίσεως της συναλλαγµατικής προς πληρωµήν εντός της εν άρθρω 38 ορισµένης 
προθεσµίας, πας οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει παρά τη αρµοδία Αρχή το ποσόν 
αυτής, δαπάνη και κινδύνω του κοµιστή». Η διάταξη αυτή αποτελεί τροποποίηση της 
σχετικής διάταξης του άρθρου 430 ΑΚ, καθότι στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται 
ειδοποίηση του δανειστή (κοµιστή της συναλλαγµατικής, διότι το πρόσωπο αυτού 
είναι αβέβαιο ή άγνωστο κατά το χρόνο της κατάθεσης, για το λόγο δε αυτό η 
κατάθεση γίνεται υπέρ του αγνώστου κοµιστή της συναλλαγµατικής), που 
νοµιµοποιείται τυπικά (βλ. Αλ. Κιάντου - Παµπούκη ό.π. σελ. 208, ∆ελούκα ό.π. σελ. 
164, ΕφΘεσ 2624/2002, ∆ΕΕ 2003.548). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 38, 42 και 53 του ίδιου νόµου 
προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Ο κοµιστής της συναλλαγµατικής πρέπει να την 
εµφανίσει στον πληρωτή προς πληρωµή και, εποµένως, το εξ αυτής χρέος είναι 
άρσιµο σε αντίθεση µε την γενική αρχή που τίθεται από το άρθρο 321 εδ. 1 ΑΚ, κατά 
την οποίαν τα χρηµατικά χρέη είναι κατά κανόνα κοµίσιµα, β) η εµφάνιση της 
συναλλαγµατικής αποτελεί ένα τυπικό βάρος για τον κοµιστή, το οποίο εµφανίζεται 
υπό δύο όψεις και, ειδικότερα, σε περίπτωση µη εµφανίσεως της συναλλαγµατικής, 
αφενός µεν ο κοµιστής (δανειστής) καθίσταται υπερήµερος και εµποδίζεται εποµένως 
η γένεση της αξιώσεώς του για τόκους υπερηµερίας και, αφετέρου, επέρχεται η 
απώλεια του αναγωγικού του δικαιώµατος κατά των εξ αναγωγής υπόχρεων, δηλαδή 
εναντίον όλων των υπογραφέων της συναλλαγµατικής, εκτός όµως του αποδέκτη και 
του τριτεγγυητή υπέρ αυτού, διότι ο αποδέκτης ευθύνεται άµεσα και όχι από αναγωγή 
και ο τριτεγγυητής του ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο µε αυτόν (Βλ. Αλ. Κιάντου - 
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Παµπούκη ό.π. σελ. 188, Ν. ∆ελούκα, ό.π. σελ. 179, Ρόκα, ∆ίκαιο αξιόγραφων, 
Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, σελ. 62, 63, ΕφΘεσ 128/2008, ΕπισκΕµπ∆ 2008.553, 
ΕφΠειρ 1031/2000 Ελ∆νη 2001.499). Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι στην αίτηση για 
έκδοση διαταγής πληρωµής έναντι του αποδέκτη της συναλλαγµατικής, και εφόσον 
πρόκειται µόνον για το κεφάλαιο της συναλλαγµατικής, δεν είναι απαραίτητη η µνεία 
της εµφανίσεως της συναλλαγµατικής προς πληρωµή, αφού ο κοµιστής έναντι του 
αποδέκτη διατηρεί τα δικαιώµατά του εκ της συναλλαγµατικής ακόµη και εάν δεν 
εµφάνισε αυτήν προς πληρωµή. Είναι όµως απαραίτητη η αναφορά του στοιχείου 
αυτού, κατά το µέρος που µε την αίτηση επιδιώκονται και τόκοι, δοθέντος ότι η 
παραµέληση της εµπρόθεσµης και προσήκουσας εµφάνισης της συναλλαγµατικής 
προς πληρωµή συνεπάγεται, κατά τ’ ανωτέρω, την υπερηµερία του κοµιστή της 
συναλλαγµατικής και εποµένως την µη γένεση της αξιώσεως του για τόκους 
υπερηµερίας (βλ. ΕφΠειρ 1031/2000, ό.π.). Ακόµη, στη συναλλαγµατική η λήξη της 
ταυτίζεται µε το χρόνο πληρωµής της. Η µη εµπρόθεσµη όµως εµφάνιση της 
συναλλαγµατικής προς πληρωµή εµποδίζει τη γένεση αξιώσεως του κοµιστή για 
τόκους υπερηµερίας κατά τα προλεχθέντα, όµως, δεν εµποδίζει την έναρξη νόµιµων 
τόκων από τη λήξη, οι οποίοι οφείλονται ανεξάρτητα από τυχόν υπερηµερία, η 
επέλευση της οποίας κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (βλ. 
Μάρκου, Η Συναλλαγµατική, εκδ. 2002, σελ. 330, 342 και 392, αντίστοιχα, και εκεί 
παραποµπές• βλ. και ΑΠ 1419/1998 ∆ΕΕ 1999. 89). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ, ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των 
µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς 
κατ’ αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες, αµοιβαίες δε απαιτήσεις κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής µπορούν να χαρακτηριστούν δύο απαιτήσεις µόνο όταν ο οφειλέτης 
της κυρίας απαίτησης είναι και δανειστής της ανταπαίτησης, δηλαδή της 
προβαλλόµενης σε συµψηφισµό και αντιστοίχως ο δανειστής της κύριας απαίτησης 
είναι συγχρόνως και οφειλέτης της ανταπαίτησης (βλ. ΕφΑθ 9869/1998 Ελ∆νη 
40.1195, ΜΠρΛευκ 608/2000 Αρµ 2001.780). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 321, 430, 440, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 28, 38, 42, 48, 49, 53,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5650 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ατυχηµάτων. 
- Κατά το αρ. 31 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2496/1997: «Αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, 
η ασφάλιση ατυχηµάτων περιλαµβάνει τις σωµατικές βλάβες που προέρχονται από 
εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλισµένου αιτία, 
εφόσον προκαλέσει προσωρινή ή µόνιµη, µερική ή ολική αναπηρία ή θάνατο η 
ανάγκη νοσηλείας» (παρ. 1). «Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να ειδοποιήσει 
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τον ασφαλιστή για την τυχόν ύπαρξη άλλης ασφάλισης κατά ατυχηµάτων. Παράβαση 
της υποχρεώσεως αυτής δίνει δικαίωµα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύµβαση 
µέσα σε προθεσµία ενός µηνός αφότου έλαβε γνώση της ασφάλισης» (παρ. 2). 
«Μπορεί να συµφωνηθεί η καταβολή α-σφαλίσµατος που αντιστοιχεί είτε στις 
συγκεκριµένες άµεσες ζηµίες του ασφαλισµένου, είτε στα τυχόν κατ' αποκοπή για 
κάθε περίπτωση συµφωνηµένα ποσά εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές είτε στην 
παροχή ιατροφαρµακευτικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Αν συµφωνήθηκε η 
καταβολή των συγκεκριµένων άµεσων ζηµιών, έχουν εφαρµογή τα αρ. 14 και 15 του 
παρόντος νόµου» (παρ. 3). Περαιτέρω, στο αρ. 15 του ίδιου νόµου, που είναι 
ενταγµένο στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Ασφάλιση Ζηµιών» και στο οποίο η πιο 
πάνω διάταξη παραπέµπει ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Αν η ασφαλισµένη περιουσία 
έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή 
ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν 
χωρίς καθυστέρηση σε κάθε ασφαλιστή την ασφάλιση και το ασφαλιστικό ποσό. 2. 
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής 
ζηµιάς. 3. Αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, οι περισσότεροι ασφαλιστές ευθύνονται 
εις ολόκληρο, µέχρι το ασφαλιστικό ποσό της σύµβασης τους. Επιτρέπεται να 
συµφωνηθεί ότι, σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων 
κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, θα περιορίζεται το ασφάλισµα στο µέτρο που 
δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Σε περίπτωση που ο λήπτης της 
ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος παραλείψουν τη γνωστοποίηση µε δόλο, εφαρµόζονται 
οι παρ. 6 και 7 του αρ. 3 του παρόντος νόµου».  
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, όταν η ασφάλιση 
ατυχηµάτων διαµορφώνεται µε τη βούληση των µερών ως ασφάλιση ποσού, τότε η εκ 
µέρους του λήπτη της ασφάλισης παραβίασης της υποχρεώσεως του να 
γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, κατά τη σύναψη της σύµβασης, την τυχόν ύπαρξη 
και άλλης ασφάλισης κατά ατυχηµάτων, είτε σε δόλο είτε σε αµέλεια οφείλεται, µόνη 
κύρωση έχει δικαίωµα του ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε ένα µήνα 
αφότου έµαθε γι' αυτή. Αντιθέτως, δεν έχει ως κύρωση, σε περίπτωση που η 
ασφαλιστική περίπτωση επήλθε προτού ο ασφαλιστής µάθει για την παραβίαση και 
εφ' όσον αυτή οφείλεται σε δόλο του λήπτη, την απαλλαγή του ασφαλιστή από την 
υποχρέωση του προς καταβολή του ασφαλίσµατος, διότι η διάταξη του αρ. 3 παρ. 6 
εδ. β' του ν. 2496/1997 που την προβλέπει δεν έχει στην προκειµένη περίπτωση 
εφαρµογή. Τούτο, εκτός από την αδιάστικτη διατύπωση της πιο πάνω παρ. 2 εδ. β' 
του αρ. 31 του ίδιου νόµου, που κάνει λόγο µόνο για δικαίωµα καταγγελίας, 
προκύπτει και από την αιτιολογική του έκθεση, στην οποία αναφέρεται: «Με το 
άρθρο αυτό εισάγεται ελάχιστη νοµοθετική ρύθµιση κυρίως για να αποκλειστεί και 
εδώ η περίπτωση απώλειας της κάλυψης όταν γίνουν ψευδείς δηλώσεις. Οι κυρώσεις 
περιορίζονται µόνο (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δικαίωµα καταγγελίας της 
σύµβασης που χορηγείται στον ασφαλιστή για τις περιπτώσεις αυτές». Αλλά και εξ 
αντιδιαστολής προς την παρ. 3 εδ. β' του αρ. 31 του ίδιου νόµου, η οποία, όταν η 
ασφάλιση ατυχηµάτων διαµορφώνεται ως ασφάλιση ζηµιών, παραπέµπει στο αρ. 15 
του νόµου αυτού, που ρυθµίζει την πολλαπλή ασφάλιση για την κατηγορία αυτή 
ασφαλίσεων, και διά της παρ. 3 εδ. γ' αυτού στην παρ. 6 του αρ. 3 του ίδιου νόµου, 
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χορηγώντας έτσι στον ασφαλιστή, κατ' αντίθεση προς ό,τι ισχύει στις ασφαλίσεις 
ποσού, εκτός από το δικαίωµα καταγγελίας της συµβάσεως, και εκείνο της 
απαλλαγής του από την καταβολή του ασφαλίσµατος, αν ο λήπτης της ασφάλισης 
είχε, κατά τη σύναψη της, µε δόλο, αποκρύψει την ύπαρξη και άλλων ασφαλίσεων 
και η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε προτού ο ασφαλιστής µάθει γι' αυτές. Η 
διαφορετική αυτή από το νόµο ρύθµιση του ίδιου ζητήµατος της πολλαπλής 
ασφάλισης ατυχηµάτων ανάλογα µε το είδος αυτής ως ασφάλισης ποσού ή 
ασφάλισης κατά ζηµιών και η ενίσχυση της νοµικής θέσης του ασφαλιστή στις 
ασφαλίσεις της δεύτερης κατηγορίας δικαιολογείται από το ότι αυτές έχουν 
χαρακτήρα καθαρά αποζηµιωτικό και διέπονται από τις αρχές της συγκεκριµένης 
ασφαλιστικής κάλυψης και της απαγορεύσεως του πλουτισµού του ασφαλισµένου, 
ενώ εκείνες οικοδοµούνται επί της αρχής της αφηρηµένης ασφαλιστικής κάλυψης, 
στην οποία η απαγόρευση του πλουτισµού δεν έχει εφαρµογή (βλ. Κ.Ν. Ρόκα, 
Ιδιωτικόν Ασφαλιστικόν ∆ίκαιον, 1974, παρ. 3 III Α και Β και 57 Ι και Π). Εποµένως, 
αν η ασφάλιση κατά ατυχήµατος έχει συµφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού και η 
ασφαλιστική περίπτωση επήλθε, είναι νόµω αβάσιµη η, προς απόκρουση της αγωγής 
του ασφαλισµένου, που επιδιώκει να εισπράξει το ασφάλισµα, προβαλλόµενη, εκ του 
αρ. 3 παρ. 6 εδ. β' του Ν. 2496/1997, ένσταση του ασφαλιστή περί απαλλαγής του 
από την υποχρέωση του αυτή για το λόγο ότι, κατά τη σύναψη της ασφάλισης, 
εκείνος του είχε, µε δόλο, αποκρύψει την ύπαρξη και άλλων ασφαλίσεων κατά του 
ίδιου ατυχήµατος, διότι τέτοιο δικαίωµα ο νόµος δεν του παρέχει (βλ. ΕφΑθ 
1378/2012 αδηµ.).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 3, 14, 15, 31,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 351, σχολιασµός Ι, Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6311 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση κατασχεµένης οικοδοµής. 
- Από τις διατάξεις των αρ. 1 παρ. 1,2 και 5 παρ. 2 εδ. β' του Ν. 2496/1997 που 
αφορούν «την ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική 
ασφάλιση και άλλες διατάξεις», και άρχισαν να ισχύουν από την 16.5.1997, 
συνάγεται ότι µε την ασφαλιστική σύµβαση ο συµβαλλόµενος ασφαλιστής 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει έναντι ασφαλίστρου στον συµβαλλόµενο 
λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτο το ασφάλισµα, δηλαδή την αποζηµίωση έως το 
τυχόν συµφωνηµένο ανώτατο όριο (ασφαλιστικό ποσό), όταν επέλθει ο ζηµιογόνος 
κίνδυνος από τον οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του (ασφαλιστικός 
κίνδυνος ή ασφαλιστική περίπτωση), κατά την τυχόν συµφωνηµένη διάρκεια της 
ασφαλιστικής κάλυψης (ΑΠ 8/2005 ΕΕµπ∆ 2005.75). Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι 
στη διάταξη του αρ. 1 παρ. 1 του ίδιου νόµου χρησιµοποιείται ο διεθνώς δόκιµος 
όρος «λήπτης της ασφάλισης» αντί του όρου ασφαλισµένος που χρησιµοποιεί ο 
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ΕµπΝ, αφού το πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον ασφαλιστή µπορεί να µην είναι ο 
ίδιος ασφαλισµένος. Για να καλυφθεί δε και αυτή η περίπτωση, αντί του 
περιγραφικού «προσώπου του ενεργούντος την ασφάλιση» που χρησιµοποιεί ο ΕµπΝ 
(αρ. 203) και του αόριστου όρου «αντισυµβαλλόµενος» προτιµήθηκε ο πιο πάνω όρος 
του «λήπτη της ασφάλισης» (βλ. Εισηγ. Έκθεση του ως άνω νόµου). Ειδικότερα, 
κατά την παρ. 2 του αρ. 1 η ασφαλιστική σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα στοιχεία των συµβαλλοµένων και του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, 
αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο, τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το 
πρόσωπο ή το αντικείµενο και τη χρηµατική του αξία ή την περιουσία που 
απειλούνται ή σχετίζονται µε την επέλευση, το είδος των κινδύνων, το τυχόν ανώτατο 
όριο ευθύνης του ασφαλιστή, τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, το ασφάλιστρο και το 
εφαρµοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό. Από τη διάταξη του αρ. 361 ΑΚ 
που ορίζει ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία απαιτείται 
σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις 
του αρ. 2 παρ. 1, 4 και 6 του Ν. 2496/1997 «ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις 
της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», προκύπτει ότι 
µεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου η σύµβαση ασφάλισης καταρτίζεται µε απλή 
συναίνεση και αποδεικνύεται µε το ασφαλιστήριο που εκδίδεται από τον ασφαλιστή 
και για το κύρος του οποίου αρκεί µόνο η υπογραφή του τελευταίου. Για τη δέσµευση 
του ασφαλισµένου από τους ενσωµατωµένους στο ασφαλιστήριο όρους δεν είναι 
απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο και από αυτόν, αφού η αποδοχή των 
όρων του µπορεί να γίνει και σιωπηρά. Αυτό δύναται να συµβεί µε την καταβολή του 
ασφαλίστρου, την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, τη δήλωση της επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης κ.λπ. Στην περίπτωση όµως που η σύµβαση διέπεται από 
γενικούς ή ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που δεν είναι ενσωµατωµένοι στο 
ασφαλιστήριο, ο ασφαλιστής οφείλει να µνηµονεύει τούτο στο τµήµα του 
ασφαλιστηρίου, που αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης και να 
τους παραδώσει στον ασφαλισµένο, µαζί µε το ασφαλιστήριο. Αν ο ασφαλιστής δεν 
παρέδωσε στο λήπτη της ασφάλισης τους παραπάνω όρους, τότε η σύµβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί µε βάση το ασφαλιστήριο και τους εν λόγω όρους, 
εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιωθεί γραπτά εντός 14 ηµερών από την 
παράδοση του ασφαλιστηρίου. Η προθεσµία αυτή δεν αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν 
έχει ενηµερώσει σχετικά µε το δικαίωµα εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης 
γραπτά ή µε ευκρινή σηµείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει 
χορηγήσει σε αυτόν, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης. Αν 
παρέλθει η άνω προθεσµία άπρακτη η σύµβαση ισχύει αναδροµικά, από το χρόνο της 
σύναψης της, ενώ σε περίπτωση εναντίωσης µα-ταιούται η σύναψη της σύµβασης. Το 
δικαίωµα εναντίωσης αποσβέννυται µετά την πάροδο 10 µηνών, από την πληρωµή 
του πρώτου ασφαλίστρου, ενώ το βάρος της απόδειξης της παράδοσης των εγγράφων 
φέρει ο ασφαλιστής (ΑΠ 324/2005 ΕΕµπ∆ 2006, 77, ΕφΠειρ 1050/2005 ΠειρΝοµ. 
2006, 69). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του αρ. 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Τέλος, η διάταξη του αρ. 
1287 ΑΚ, ορίζει ότι «όταν το ενυπόθηκο είναι ασφαλισµένο, το δικαίωµα της 
υποθήκης ασκείται και στην οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση. Ο δανειστής έχει 
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υποχρέωση να καταθέσει το ποσό της αποζηµίωσης δηµόσια για να γίνει η διαδικασία 
της κατάταξης (ΑΠ 528/2007). Στην περίπτωση όµως κατά την οποία το ενυπόθηκο 
ακίνητο είναι οικοδοµή, τότε, σύµφωνα µε το εδάφιο γ' της εξεταζόµενης διατάξεως, 
ο οφειλέτης ή ο τρίτος κύριος τουενυπόθη-κου έχει το δικαίωµα µέσα σε προθεσµία 
έξι µηνών από την επέλευση του κινδύνου να απαιτήσει να διατεθεί η ασφαλιστική 
αποζηµίωση για την αποκατάσταση της ενυπόθηκης οικοδοµής. Πρόκειται για 
προθεσµία αποσβεστική (βλ. Γεωργιάδη, ο.π. αριθ. 14, Παπαδόπουλο, Αγωγές 
Εµπραγµάτου ∆ικαίου, Τόµος ∆εύτερος, σελ. 393). Αν η αποκατάσταση αυτή δεν 
πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα χρόνο από την καταβολή της αποζηµίωσης, το ποσόν 
κατατίθεται δηµόσια και γίνεται η διαδικασία της κατάταξης (εδάφιο δ'). Από τα 
ανωτέρω, συνάγεται κατά πρώτον ότι µε αυτήν επιδιώκεται η αποτροπή της 
χειροτερεύσεως της θέσεως του ενυπόθηκου δανειστή στην περίπτωση της 
επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Έτσι, καθιερώνεται η νόµιµη υποκατάσταση 
του ενυπόθηκου δανειστή και δικαιούχος της αξιώσεως για την καταβολή του 
ασφαλίσµατος είναι ο ενυπόθηκος δανειστής (βλ. σχετικά, Γεωργιάδη εις Γεωργιάδη 
-Σταθόπουλου Αστικός Κώδικας αρ. 1287 αριθ. 7, Μπαλή, Εµπρ∆ παρ. 259, 
Βαβούσκο, Εµπρ∆ παρ. 445, Κεραµέα, Γνµδ εις Ελ∆νη 25, 764). Η ρύθµιση αυτή, 
όπως άλλωστε και όλες οι υπόλοιπες ρυθµίσεις της ως άνω διατάξεως, είναι 
ενδοτικού δικαίου (βλ. ΕφΑθ 5746/1987 ΝοΒ 1988, 1233, Γεωργιάδη, ο.π. αριθ. 3 
και 15). Γίνεται πάντως δεκτό ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης νοµιµοποιείται να στραφεί 
κατά του ασφαλιστή ζητώντας την προς αυτόν καταβολή του ασφαλίσµατος και αν 
ακόµα στο συµβόλαιο παραχωρήσεως της υποθήκης προβλέπεται ότι εκχωρεί (ο 
οφειλέτης) τη µέλλουσα κατά του ασφαλιστή απαίτηση του στον ενυπόθηκο δανειστή 
µε σκοπό περαιτέρω εξασφαλίσεως του τελευταίου (περίπτωση καταπιστευτικής 
εκχωρήσεως) δεδοµένου ότι σκοπός του νοµοθέτη είναι µεν η προστασία των 
συµφερόντων του ενυπόθηκου δανειστή, χωρίς όµως την απεµπόληση των 
δικαιωµάτων του οφειλέτη κυρίου του ενυπόθηκου ακινήτου που ενδέχεται να συµβεί 
αν γίνει δεκτή η αντίθετη άποψη στην περίπτωση κατά την οποία ο ενυπόθηκος 
δανειστής για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσει και δεν ασκήσει κατά του ασφαλιστή την 
αγωγή για την καταβολή του ασφαλίσµατος (ΕφΑθ 1541/1985 ΝοΒ 1985, 1195).  
- Kατ' αρ. 992 παρ. 3 ΚΠολ∆, αν το κατασχεµένο ακίνητο είναι ασφαλισµένο, η 
κατάσχεση ισχύει και για την αποζηµίωση που οφείλεται από την ασφάλιση. 
Εποµένως, στις περιπτώσεις που η κατάσχεση του ακινήτου προηγείται της 
επέλευσης του κινδύνου, αντικείµενο της κατασχέσεως είναι πλέον (και) η 
ασφαλιστική αποζηµίωση. Η κατάσχεση και η εξ αυτής δέσµευση µεταφέρεται 
αυτοµάτως και αυτοδικαίως µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου επί της 
αποζηµιώσεως (Ι. Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεσις, β' έκδ., σελ. 1533). Τέλος, κατ' 
αρ. 956 παρ. 7 ΚΠολ∆, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος πραγµατοποιήθηκε µετά την 
κατάσχεση, ο ασφαλιστής καταβάλλει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού την 
αποζηµίωση που οφείλεται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 914, 1287, 
ΚΠολ∆: 992, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1, 2, 4, 5, 6, 



 

[29] 
 

∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 371, σχολιασµός Κλεάνθης Ρούσσος  

 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 140 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επιδίκαση ασφαλιστικής αποζηµίωσης, λόγω επέλευσης του ασφαλισθέντος 
κινδύνου. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 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 ασφαλιστικής σύµβασης και της επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου, για το ορισµένο της αγωγής µε την οποία ζητείται η επιδίκαση 
ασφαλιστικής αποζηµίωσης, λόγω επέλευσης του ασφαλισθέντος 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, αν ο ασφαλιστής ανέλαβε την 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. Συνεπώς, η παράλειψη της επίκλησης των 
στοιχείων τούτων, τα οποία θα προκύψουν από τις αποδείξεις, δεν καθιστά την αγωγή 
αόριστη και, εποµένως, απαράδεκτη. 
- 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 στην αγωγή 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 και 14 
του 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 
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αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
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 αναίρεση 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 στην αναιρεσίβλητη ποσό περιλαµβάνονται και τόκοι δεν διευκρινίζεται 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, 
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ΑΚ: 296, 361, 
Νόµοι: 2496/1997,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 667 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 136 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικό δίκαιο. Παράλειψη λήψης µέτρων ασφαλείας. Κήρυξη ή µη 
ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση. Παραβίαση 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο.  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης η αντένστασης, ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις, 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). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 9 γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, 
δηλαδή το αίτηµα ή η βάση της αγωγής, ανταγωγής, κύριας ή αυτοτελούς πρόσθετης 
παρέµβασης, ενδίκου µέσου, αντεφέσεως ανακοπής ή τριτανακοπής (ΑΠ 44/2003). 
- Με το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 
36/1988). Οι ερµηνευτικοί κανόνες παραβιάζονται όταν το δικαστήριο της ουσίας, 
παρά τη διαπίστωση, ρητά ή έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της 
δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της 
αληθινής εννοίας των δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε 
κενό ή ασάφεια της ερµηνευόµενης δικαιοπραξίας, και προσέφυγε στους κανόνες της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, αλλά µε την ερµηνεία που έδωσε 
παραβίασε τους κανόνες αυτούς (ΑΠ 10/2011, 841/2011). Για το ορισµένο του λόγου 
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αυτού αναίρεσης, αν ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200), πρέπει να αναφέρει στο αναιρετήριο, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη κενών ή είχε αµφιβολία 
ως προς την έννοια µιας δικαιοπραξίας, δεν εφάρµοσε τους ερµηνευτικούς κανόνες, 
το οποίο, ακολούθως, για τη βασιµότητα του λόγου αυτού, πρέπει να προκύπτει. Ο 
έλεγχος της παραβιάσεως γίνεται µε βάση τις παραδοχές της απόφασης (ΑΠ 1072/92, 
10/2011). Κατά δε 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 207 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αυτοκινήτων. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.1 εδ. α' και β' του Ν. 2696/1999 - Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζεται ότι η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από 
οδηγό ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση 
οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων, που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης 
του ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόµενος οδηγός 
θεωρείται, ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, όταν το ποσοστό αυτού 
στον οργανισµό είναι από 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος (0,50 gr/1) και άνω, 
µετρούµενο µε τη µέθοδο της αιµοληψίας, ή από 0.25 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά 
λίτρο εκπνεόµενου αέρα και άνω, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε 
αντίστοιχη συσκευή αλκοοµέτρου.  
- Στο πλαίσιο της καθιερούµενης µε το άρθρο 361 του ΑΚ αρχής της ελευθερίας των 
συµβάσεων, στην οποία περιλαµβάνεται και η ελευθερία διαµόρφωσης του 
περιεχοµένου της σύµβασης, µπορεί στη σύµβαση ασφάλισης της αστικής ευθύνης 
από αυτοκινητικά ατυχήµατα να περιληφθεί όρος περί αποκλεισµού της ευθύνης του 
ασφαλιστή σε ορισµένες περιπτώσεις. Μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται στο άρθρο 
25 περ. 8 της (Κ4/585/1978 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου, που ίσχυε κατά τον 
κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση χρόνο, σύµφωνα µε το οποίο αποκλείονται της 
ασφάλισης ζηµίες προξενούµενες σε χρόνο, που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε 
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 42 του ΚΟΚ. Η δεσµευτικότητα του όρου αυτού 
προϋποθέτει τη συµπερίληψη του στην ασφαλιστική σύµβαση, στην οποία µπορεί 
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είτε να ενσωµατωθεί αυτούσιος είτε να γίνει σχετική παραποµπή στην ως άνω 
διάταξη της υπουργικής απόφασης. Η συνοµολόγηση του όρου αυτού, όπως 
προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 489/1976, δεν απαλλάσσει µεν 
τον ασφαλιστή από την ευθύνη προς αποζηµίωση του ζηµιωθέντος τρίτου, αλλά 
παρέχει σ' αυτόν το δικαίωµα να εναγάγει τον ασφαλισµένο και να αξιώσει από 
αυτόν, είτε µε αυτοτελή, είτε µε παρεµπίπτουσα αγωγή, την αποζηµίωση, που 
κατέβαλε ή θα καταβάλει στον τρίτο, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι η παράβαση του 
ασφαλιστικού αυτού όρου από τον ασφαλισµένο συνέχεται αιτιωδώς µε την επέλευση 
του ζηµιογόνου ατυχήµατος (ΑΠ 793/2012). 
Κρίσιµος χρόνος για το χαρακτηρισµό του οδηγού ως τελούντος υπό την επίδραση 
οινοπνεύµατος είναι ο χρόνος του ατυχήµατος και γι' αυτό, ενόψει του ότι σύµφωνα 
µε τα πορίσµατα της τοξικολογίας η απορρόφηση του οινοπνεύµατος από τον 
οργανισµό ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα 45 λεπτών έως 180 λεπτών από την 
κατανάλωση και ότι οι µέγιστες συγκεντρώσεις οινοπνεύµατος στο αίµα ανιχνεύονται 
45 έως 90 λεπτά µετά το τέλος της κατανάλωσης του ποτού, είναι απαραίτητο να 
διαπιστωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατανάλωσης της ουσίας, ο χρόνος του 
ατυχήµατος και ο χρόνος της πραγµατοποίησης της αιµοληψίας ή της µέτρησης µε 
αλκοολόµετρο.  
- Κατά τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ δηµιουργείται λόγος αναίρεσης αν 
παραβιαστεί κανόνας δικαίου, συνίσταται δε η παραβίαση στην εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή κανόνα που υπάρχει όταν δεν εφαρµόζεται ή δεν εφαρµόζεται κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου αν και δεν υπάρχουν ή υπάρχουν, αντίστοιχα, οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα µε όσα δέχθηκε ανελέγκτως το 
δικαστήριο της ουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση για έλλειψη 
νόµιµης βάσης, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της απόφασης τα 
περιστατικά εκείνα, που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συνδροµής ή όχι των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που 
εφαρµόστηκε, καθώς και 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 298, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 573, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 11,  
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 42 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 379 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζηµιογόνου 
στην αλλοδαπή αυτοκινήτου µπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και µόνιµο κάτοικο 
της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου µε αίτηµα επιδίκαση αποζηµιώσεως για 
τη ζηµία την οποία υπέστη από αυτό. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσης του 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό 
µέσο, όπως είναι τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των όρθρων 106, 237 
παρ.1 στοιχ. β' , 453 και 524 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο οφείλει να 
λάβει υπόψη τα νοµίµως προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα. Και έχει µεν υποχρέωση 
το δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στο σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, επί ουσιώδους για 
την έκβαση της δίκης ισχυρισµού, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία καθενός από τα 
αποδεικτικό µέσα, τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι για άµεση ή 
έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο, ότι για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης επί 
ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα 
το αποδεικτικά µέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως. 
- Ο Κανονισµός (Ε.Κ.), µε αριθµό 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ∆εκεµβρίου 2000 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εµπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 ορίζει τα ακόλουθα: "1.- Ο ασφαλιστής που 
έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους-µέλους µπορεί να εναχθεί: α) ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους-µέλους όπου έχει την κατοικία του ή β) σε άλλο κράτος-
µέλος, εφ' όσον την αγωγή έχει ασκήσει ο αντισυµβαλλόµενος του ασφαλιστή, ο 
ασφαλισµένος, ή ο δικαιούχος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο ενάγων 
έχει την κατοικία ή ....., γ)....., 2 .....". Εξ άλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισµού 
(άρθρ. 10 Συµβάσεως Βρυξελλών), µε τίτλο "προσεπίκληση και ευθεία αγωγή" 
ορίζονται τα ακόλουθα: 1) Σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής 
µπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της 
αγωγής του ζηµιωθέντος κατά του ασφαλισµένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το 
επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρµόζονται σε περίπτωση ευθείας 
αγωγής του ζηµιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται". 
Εν' όψει της παραποµπής της παρ. 2 του άρθρου 11 του άνω Κανονισµού στο αρθρ. 9 
του ίδιου Κανονισµού, γεννήθηκε το ζήτηµα κατά πόσο ο ζηµιωθείς σε αυτοκινητικό 
ατύχηµα δύναται να χαρακτηρισθεί ως δικαιούχος, κατά την έννοια της β' 
περιπτώσεως της παρ. 1 του αρθρ. 9 του Κανονισµού. Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή 
είναι πρόδηλο, ότι εξυπηρετεί τα συµφέροντα του ζηµιωθέντος, αφού για την 
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περίπτωση που αυτός χρειασθεί να ασκήσει αγωγή για την κατίσχυση των αξιώσεών 
του έχει τη δυνατότητα να εγείρει αυτή και ενώπιον δικαστηρίου της χώρας κατοικίας 
του µε προφανή τα εντεύθεν γι' αυτόν πλεονεκτήµατα. Εν' όψει δε της 
αµφισβητήσεως που δηµιουργήθηκε για το ανωτέρω ζήτηµα το ∆ικαστήριο 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) ύστερα από την αποστολή σχετικού ερωτήµατος 
από το Γερµανικό Ακυρωτικό αποφάνθηκε ως ακολούθως: Η παραποµπή του άρθρου 
11 παρ. 2 του Κανονισµού (Ε.Κ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22-12-2000 για τη 
διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 παρ.1 στοιχείο β' του Κανονισµού αυτού πρέπει να 
ερµηνευθεί υπό την έννοια, ότι ο ζηµιωθείς µπορεί να ασκήσει ενώπιον του 
δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-µέλος ευθεία αγωγή κατά του 
ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο 
ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-µέλους. Ήδη τέτοια ρύθµιση 
εισάγεται µε το άρθρο 5 της Πέµπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα 
έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο µέχρι 11-6-2007. Με βάση τα όσα 
προεκτέθηκαν ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζηµιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου 
µπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και µόνιµο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον 
Ελληνικού δικαστηρίου µε αίτηµα επιδίκαση αποζηµιώσεως για τη ζηµία την οποία 
υπέστη από αυτό (ΑΠ 2163/2009, ΑΠ 640/2010, ΑΠ 37/2012). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 περ. α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια η εσφαλµένη 
απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως 
(ΟλΑΠ 2/1999). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 201 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αυτοκινήτων. Παραγραφή. Αναστολή παραγραφής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 489/1976 "Περί της υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" το πρόσωπο που 
ζηµιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση 
κατά του ασφαλιστή. Η αξίωση αυτή παραγράφεται µετά πάροδο δύο ετών από την 
ηµέρα του ατυχήµατος επιφυλασσοµένων των κειµένων διατάξεων για την αναστολή 
και διακοπή της παραγραφής. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 261 ΑΚ η παραγραφή 
διακόπτεται µετά την άσκηση της αγωγής και η παραγραφή που διακόπηκε µε τον 
τρόπο αυτό, αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου ... Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 255 εδ. β' ΑΚ συνάγεται ότι η 
παραγραφή αναστέλλεται, αν µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της ο 
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δικαιούχος εµποδίστηκε να ασκήσει την αξίωση του µε δόλια συµπεριφορά του 
υπόχρεου. Η διάταξη αυτή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικής αρχής του 
δικαίου σύµφωνα µε την οποία ο δόλος δεν είναι ανεκτός στις συναλλακτικές 
σχέσεις. 
Συνεπώς, τέτοια δόλια συµπεριφορά, υπάρχει όταν οι προβαλλόµενες από τον 
υπόχρεο δικαιολογίες για την πρόσκαιρη µη ικανοποίηση της επίδικης αξίωσης είναι 
προσχηµατικές ενώ, στην πραγµατικότητα, κατευθύνονται στο να συνεχιστεί η 
απραξία του δικαιούχου µέχρι να συµπληρωθεί η παραγραφή ή όταν ο υπόχρεος 
αρχίζει µε το δικαιούχο διαπραγµατεύσεις που µόνο φαινοµενικώς γίνονται προς 
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ενώ στην πραγµατικότητα κατευθύνονται στο 
να υποθάλπουν την αδράνεια του δικαιούχου µε τελικό σκοπό την πάροδο της 
συνήθους βραχυπρόθεσµης παραγραφής ώστε ο υπόχρεος να την επικαλεστεί σε 
µελλοντική δίκη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίον περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή αν 
εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Με το 
λόγο αναιρέσεως από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27-28/1998). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή τους, καθώς και όταν η απόφαση δεν 
έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή αντιφατικές ως προς το νοµικό 
χαρακτήρα των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 608/1976, ΑΠ 1672/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 255, 261, 297, 298, 300, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 5102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Ευθύνη µελών του ∆Σ για αδικοπραξία. Ευθύνη διευθυντών. 
Πταίσµα. Αγωγή κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Υποχρέωση πίστης των 
µελών του ∆Σ. 
- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας ευθύνονται έναντι του 
νοµικού προσώπου της εταιρίας για ζηµία που από πταίσµα τους προξενήθηκε στην 
εταιρία, η ευθύνη δε αυτή υπάρχει (κατά τα αρ. 914 και 919 ΑΚ) και όταν η 
ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη τους αποτελεί αδικοπραξία, µε την έννοια των 
άρθρων αυτών, δηλαδή αν είναι παράνοµη, υπαίτια και ζηµιογόνος για τα 
συµφέροντα της εταιρίας. 
- Και οι διευθυντές της εταιρίας υπάγονται στο ίδιο καθεστώς µε τα άλλα µέλη του 
∆Σ, η δε ευθύνη τους υφίσταται ανεξάρτητα από τη νοµιµότητα της εκλογής του 
∆ιοικητή της εταιρίας. 
- «Πταίσµα» κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διαπράττουν, κατά την 
έννοια του ως άνω αρ. 22α Ν. 2190/1920, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρίας, όταν δεν τηρούν κατά την άσκηση του οργανικού τους λειτουργήµατος τους 
κανόνες επιµέλειας, τους οποίους µπορεί και οφείλει µε βάση την καλή πίστη να 
τηρεί ένας µέσος επιµελής διοικητής ξένης περιουσίας (αµέλεια ως µορφή παράνοµης 
συµπεριφοράς - βλ. αρ. 330 εδ. α' ΑΚ, ∆εληγιάννη - Κορνηλάκη, Ειδ. Ενοχ. ∆ικ. III, 
1992, σελ. 192 επ., ΕφΘεσ 1801/2008). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή της υπαίτιας 
ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως, που στρέφεται κατά του νοµικού προσώπου της 
εταιρίας, την αξίωση προς αποζηµίωση έχει µόνο το αµέσως ζηµιωθέν νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας, το οποίο και νοµιµοποιείται αποκλειστικά να εγείρει την 
οικεία αγωγή κατά των µελών της ∆ιοικήσεως (ΑΠ 1483/2010, ΑΠ 1298/2000, ΑΠ 
1285/1980 ό.π., Εφ.ΑΘ. 252/2007, ΕφΘεσ 2399/2005, ΕφΑθ 7310/1996, ΕφΑθ 
2572/1991 ό.π., ΕφΑθ 3469/1991 ό.π. Βλ. και Ρόκα, Εµπορ. Εταιρίες σελ. 143 και 
198 όπως και Γνµδ. Κ. Παµπούκτ\ στην ΕΕµπ∆ 1985, 372 επ.).  
- Για την έγερση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την εταιρία 
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να ληφθεί µε απόλυτη 
πλειοψηφία ή να ζητήσουν αυτό από το ∆Σ µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Ο νόµος δηλαδή ορίζει ειδικώς ότι οι 
αξιώσεις της εταιρίας κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη διοίκηση 
ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς αν ζητήσει αυτό η 
Γενική Συνέλευση ή ορισµένη µειοψηφία των µετόχων. Ο νόµος προβλέπει απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία, και πρέπει να 
εκδηλώνεται σαφώς στην ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης ότι πρόκειται αυτή να 
αποφασίσει περί κινήσεως της αγωγής κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου 
και να καθορίζεται επακριβώς η αξίωση για την οποία ζητείται η έγερση της αγωγής.  
- Τα µέλη του ∆Σ υπέχουν απέναντι στην εταιρία υποχρέωση πίστης (ΕφΘεσ 
2399/2005, ΕφΘεσ 1048/2003 ΕΕµπ∆ 2003.1148). Η υποχρέωση αυτή, η οποία είναι 
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απόρροια του χαρακτήρα της σχέσης, που συνδέει το µέλος τους ∆Σ µε την εταιρία, 
ως σχέσης εµπιστοσύνης, ξεπερνά τα όρια της γενικής αρχής της καλής πίστης (αρ. 
288, 281 ΑΚ) καθώς παρουσιάζει άλλη ποιοτική διάταση και ένταση. Το θετικό 
περιεχόµενο της υποχρέωσης πίστης επιβάλλει στα µέλη του ∆Σ να αφιερώνουν όλες 
τις δυνάµεις τους για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού (βλ. Ν. Ρόκας, Εµπορικές 
εταιρίες, σελ. 209) ακόµη και αν η απαιτούµενη συµπεριφορά ξεπερνά τις 
υποχρεώσεις, που θα απέρρεαν από µία σύµβαση εργασίας, ενώ κατά το αρνητικό 
περιεχόµενο της υποχρέωσης αυτής, απαγορεύεται στα µέλη του ∆Σ κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους να δίνουν το προβάδισµα στην εξυπηρέτηση των 
προσωπικών τους συµφερόντων ή συµφερόντων τρίτων εις βάρος του εταιρικού 
συµφέροντος. Εξειδίκευση του περιεχοµένου αυτού της υποχρέωσης πίστης των 
µελών του ∆Σ αποτελούν τα αρ. 22α παρ. 4, 23α Ν. 2190/1920 (βλ. Πασσιάς, Το 
δίκαιον της ανωνύµου εταιρίας, τ. Π, σελ. 634 επ.). Σε περίπτωση παράβασης των 
καθηκόντων τους, τα µέλη του ∆Σ ευθύνονται απέναντι στο νοµικό πρόσωπο της 
εταιρίας, για κάθε πταίσµα (αρ. 22α παρ. Ι Ν. 2190/1920). Το άρθρο αυτό δηµιουργεί 
εκ πρώτης όψεως την εντύπωση ότι περιορίζεται στη ρύθµιση του ζητήµατος της 
υπαιτιότητος. Εντούτοις το περιεχόµενο του δεν εξαντλείται εδώ. Η διάταξη έχει 
διφυή χαρακτήρα, καθώς πέρα από τη ρύθµιση της υπαιτιότητος, θεµελιώνει 
αντικειµενικούς κανόνες συµπεριφοράς για τα µέλη του ∆Σ, τα οποία οφείλουν να 
ασκούν τα καθήκοντα τους µε την απαιτούµενη επιµέλεια. Η παράβαση των κανόνων 
αυτών, δηµιουργεί το παράνοµο, το οποίο είναι προϋπόθεση της ευθύνης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 66, 68, 69, 281, 288, 297, 298, 299, 330, 714,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22α, 22β,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 911 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Νόµιµη εκπροσώπηση για την υπογραφή σύµβασης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Προσκόµιση αποδεικτικών µέσων στη διαδικασία 
εργατικών διαφορών. προσθήκη αντίκρουση. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων, που 
ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- 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 



 

[39] 
 

διοικητικό της συµβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς, µπορεί όµως, εφόσον τούτο 
ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή το διοικητικό της 
συµβούλιο η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο. Ετσι, όταν 
αµφισβητείται το κύρος καταρτισθείσας συµβάσεως, λόγω ελλείψεως νόµιµης 
εκπροσωπήσεως του νοµικού προσώπου, εκείνος µεν που επικαλείται τη σύµβαση 
πρέπει να προτείνει και να αποδείξει ότι αυτή καταρτίστηκε µε εκείνον που 
εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο, ο οποίος δήλωσε κατά νόµιµο τρόπο τη για τη 
κατάρτιση αυτήν της συµβάσεως βούλησή του, το δε δικαστήριο να προσδιορίσει 
στην απόφασή του το φυσικό πρόσωπο µε το οποίο εκπροσωπήθηκε το νοµικό 
πρόσωπο, για να καταστεί έτσι δυνατός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου για την ορθή ή 
µη εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων. 
- Κατά διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και 4/2005). 
- Κατά το άρθρο 670 ΚΠολ∆, στη διαδικασία των εργατικών διαφορών "οι διάδικοι 
προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους µέσα έως το τέλος της συζήτησης", κατά δε το 
άρθρο 671 παρ. 1, του ίδιου Κώδικα, στη διαδικασία αυτή, λαµβάνονται υπόψη, 
µεταξύ άλλων αποδεικτικών στοιχείων και ένορκες βεβαιώσεις, που δίδονται ενώπιον 
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου, 
πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 591 παρ. 1, 
περ. δ' , στις ειδικές διαδικασίες, "οι διάδικοι µπορούν, έως τη δωδεκάτη ώρα της 
τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση, να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις 
τους, µε την οποία σχολιάζονται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισµοί και 
προσκοµίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωµοδοτήσεις κατά το άρθρο 390, 
µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών, που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη 
συζήτηση". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, µέσα στο 
προβλεπόµενο από το άρθρο 591 παρ. 1δ' τριήµερο, οι διάδικοι µπορούν, νόµιµα, να 
προσαγάγουν, µεταξύ άλλων αποδεικτικών µέσων και ένορκες βεβαιώσεις, µε την 
προϋπόθεση ότι µε αυτές επιδιώκεται η αντίκρουση ισχυρισµών, που προτάθηκαν για 
πρώτη φορά, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. 
- Κατά το άρθρο 559, αριθ. 11 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, "αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα, που ο νόµος δεν επιτρέπει ή, παρά το 
νόµο, έλαβε υπόψη του αποδείξεις, που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 68, 70, 
ΚΠολ∆: 390, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 591, 670, 671,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 430 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Υποχρεώσεις ιδρυτών κατά το προϊδρυτικό στάδιο. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 7δ του Ν. 2190/1920 που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π.∆. 
409/1986 (προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 68/151/ΕΟΚ), πρόσωπα που έχουν 
ενεργήσει στο όνοµα υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές 
απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρία για τις πράξεις που 
έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, µέσα σε τρείς µήνες από την 
απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές τις πράξεις. Η προθεσµία των τριών µηνών δεν είναι αποκλειστική, δηλαδή η 
Α.Ε. µπορεί να αναλάβει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και µετά την 
παρέλευση του τριµήνου, οπότε ευθύνεται τόσο η ίδια όσο και οι ιδρυτές σε 
ολόκληρο. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν για την Α.Ε., οι 
ιδρυτές της και κατά το προϊδρυτικό στάδιο, δηλαδή και πρίν από την κατάρτιση του 
καταστατικού της. Η δήλωση της βούλησης της εταιρίας για ανάληψη των άνω 
υποχρεώσεων µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που 
η Α.Ε. εκπληρώνει προϊδρυτικές υποχρεώσεις των ιδρυτών της. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, 
η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης, αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
- 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 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΟλΑΠ 
1/1999. Έλλειψη νόµιµης βάσεως, εξάλλου, δεν υπάρχει, όταν πρόκειται για 
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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. Ως ζητήµατα δε των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση 
κατά τρόπο αντιφατικό ή ανεπαρκή, στερεί από νόµιµη βάση την απόφαση, νοούνται 
οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όπως είναι και τα αναγκαία, κατά νόµο προς στήριξη της αγωγής ή 
κάποιας νόµιµης ένστασης περιστατικά, όχι όµως και τα νοµικά ή πραγµατικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την ερµηνεία του νόµου ή την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία ή έλλειψη, η αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια 
της αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 7δ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 116 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λύση αφανούς εταιρείας. Απαγόρευση διάθεσης. 
- Αφανής ή µετοχική εταιρεία είναι η προσωπική χωρίς νοµική προσωπικότητα και 
εταιρική περιουσία εταιρεία, µε απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσµού προς τα 
έξω, στην οποία ο µεταξύ των εταίρων εταιρικός δεσµός καταλαµβάνει τις προς τα 
έσω σχέσεις των εταίρων. Ειδικότερα, οι αφανείς εταίροι µετέχουν µόνον ενοχικά στα 
αποτελέσµατα της δραστηριότητας του εµφανούς και όχι ως κοινωνοί των 
δικαιωµάτων και συνοφειλέτες των υποχρεώσεων που δηµιουργεί η δράση του 
εµφανούς, συµµετέχοντας µόνο στη κατανοµή των κερδοζηµιών που προκύπτουν από 
τη δράση του εµφανούς, ενώ προς τα έξω εµφανίζεται ένας εταίρος ( ή περισσότεροι), 
που ονοµάζεται εµφανής, προς διάκριση από τους αφανείς, ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα έναντι των τρίτων ιδίω ονόµατι. Επίσης από τις διατάξεις των άρθρων 
47-50 Εµπ Ν προκύπτει, ότι στην αφανή εταιρεία, που δεν έχει νοµική 
προσωπικότητα, εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα 
της, οι διατάξεις περί εταιρειών του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. 
αυτού. Η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους λόγους για τους οποίους λύεται και 
η αστική εταιρεία µε εφαρµογή των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Μεταξύ των λόγων λύσεως 
της εταιρείας περιλαµβάνεται και η καταγγελία, που επιφέρει τα αποτελέσµατά της 
έστω και αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος (ΑΚ 766). Μετά τη λύση της αφανούς 
εταιρείας δεν απαιτείται να επακολουθήσει υποχρεωτικά στάδιο εκκαθαρίσεως, διότι 
δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εφόσον ο εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά 
έναντι των τρίτων, µε αποτέλεσµα να είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής εκ µέρους 
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του αφανούς εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 779 έως 
782 ΑΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 719 ΑΚ, κατά του εµφανούς εταίρου προς 
απόδοση σ' αυτόν της ανήκουσας στον ίδιο µερίδας από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και 
της εισφοράς του, - είτε µεταβίβασε αυτήν κατά κυριότητα στον εµφανή συνεταίρο 
του, προς άσκηση της εταιρικής εµπορικής δραστηριότητας, ως ατοµικής του 
τελευταίου, είτε παρέµεινε κύριος αυτής, τάσσοντας όµως αυτήν κατά προορισµό 
στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού µε παραχώρηση της χρήσης της µόνο στον 
εµφανή εταίρο - χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το 
αντίθετο µεταξύ των εταίρων (ΑΚ 361) ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι 
απαραίτητη η εκκαθάριση, διότι από την παράλειψή της επέρχεται σύγχυση, υπό την 
προϋπόθεση ότι µετά τη λύση της εταιρείας υπάρχει υπόλοιπο σε µετρητά καλύπτον 
τη ζητούµενη προς απόδοση εισφορά. Πράγµατι, από το συνδυασµό των άρθρων 779 
ΑΚ, που ορίζει ότι σε περίπτωση που η εισφορά συνίσταται στη χρήση ορισµένων 
πραγµάτων, αυτά αποδίδονται αυτούσια, 780 ΑΚ, που ρυθµίζει τον τρόπο 
εκκαθάρισης της εταιρείας αν υπάρχουν κοινά χρέη των εταίρων απέναντι σε τρίτους 
και µεταξύ τους και τα της επιστροφής των εισφορών, 781 ΑΚ, περί µετατροπής του 
ενεργητικού σε χρήµα για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, 782 ΑΚ, περί διανοµής του 
τελικά αποµένοντος υπολοίπου µεταξύ των εταίρων και 719 ΑΚ, που ορίζει ότι ο 
εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την 
εκτέλεση της εντολής ή που απέκτησε από την εκτέλεσή της, προκύπτει, ότι ο 
αφανής, (εταίρος) δικαιούται να απαιτήσει την εισφορά του σε χρήµα µετά τη λύση 
της εταιρείας, αν αυτή υπάρχει στο ενεργητικό της είτε γιατί δεν δαπανήθηκε, για τις 
ανάγκες της εταιρείας, είτε γιατί καλύπτεται από το υπόλοιπο της εκκαθάρισης των 
σχετικών λογαριασµών (ΑΠ 393/2006).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 174, 175 και 176 ΑΚ προκύπτει, ότι ο δικαιούχος 
έχει την εξουσία να διαθέσει το δικαίωµά του, εφόσον αυτό ως εκ της φύσεώς του 
(προσωπικό, οικογενειακό) δεν είναι αµεταβίβαστο. Είναι όµως δυνατόν, η εξουσία 
αυτή του δικαιούχου να περιορισθεί απαγορευοµένης σε αυτόν της διαθέσεως, µε 
απαγόρευση η οποία τάσσεται είτε από τον νόµο, είτε από δικαστική απόφαση, είτε 
από δικαιοπραξία. Στις περιπτώσεις αυτές η παρά την απαγόρευση γενοµένη διάθεση 
είναι άκυρη. Περαιτέρω, το άρθρο 9 παρ.1 Ν. 383/1976 (Εµπορευµατικές Μεταφορές 
µε φορτηγά ∆.Χ.), όπως ο νόµος αυτός ίσχυε µέχρι της καταργήσεώς του από τον Ν. 
3887/30-9-2010, όριζε, ότι "φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσεως, πάσης 
κατηγορίας, επιτρέπεται να µεταβιβάζονται διά πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα, µετά 
της αδείας κυκλοφορίας αυτών προς απάσας τας µεταφορικάς επιχειρήσεις εθνικών 
και διεθνών µεταφορών, ως και προς επαγγελµατίας αυτοκινητιστάς και 
επαγγελµατίας οδηγούς, τη καταβολή φόρου υπολογιζοµένου......", το δε άρθρο 1Ν.∆. 
4278/1962 (Κτήση - Μεταβίβαση αυτοκινήτων ∆.Χ.) στις παραγράφους 1 και 2 
ορίζει: " 1.Η κτήσις δικαιώµατος κυριότητος, εν όλω ή κατ' ιδανικά µέρη, ή ετέρου 
εµπραγµάτου δικαιώµατος επί αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως, οιασδήποτε 
κατηγορίας (λεωφορείου, φορτηγού γενικών ή ειδικών κατηγοριών, επιβατικού µετά 
ή άνευ µετρητού) επιτρέπεται µόνον εις πρόσωπα φυσικά ή νοµικά άτινα είναι 
επαγγελµατίαι αυτοκινητισταί, γίνεται δε µόνον διά της καταρτίσεως 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, επιβαλλοµένου επί ποινή ακυρότητος της συµβάσεως. 



 

[43] 
 

2. Η µεταβίβασις κυριότητος αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως δια πράξεως εν ζωή εις 
πρόσωπον µη έχον την ιδιότητα του επαγγελµατίου αυτοκινητιστού είναι έγκυρος 
µόνον ως προς το αυτοκίνητον ως πράγµα και ουχί και ως προς το δικαίωµα (άδειαν) 
κυκλοφορίας αυτού ως αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως, το οποίον εν περιπτώσει 
µεταβιβάσεως εις τοιούτον πρόσωπον ανακαλείται αυτοδικαίως από της 
µεταβιβαστικής πράξεως. Η µεταβίβασις όµως ποσοστού εξ αδιαιρέτου αυτοκινήτου 
δηµοσίας χρήσεως προς µη επαγγελµατίαν αυτοκινητιστήν απαγορεύεται εφεξής επί 
ποινή ακυρώσεως εις πάσαν περίπτωσιν".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 175, 176, 719, 741 επ., 765 επ., 766, 779, 780, 781, 782, 
ΕµπΝ: 47 -50,  
Νόµοι: 383/1976, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 778 
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 438 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
-  Η ικανότητα νοµικού προσώπου ρυθµίζεται από το δίκαιο της έδρας του. Έννοια 
έδρας. Eπαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε προηγούµενη συζήτηση. 
- Κατά το άρθρο 10 του ΑΚ, η ικανότητα νοµικού προσώπου ρυθµίζεται από το 
δίκαιο της έδρας του. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως έδρα νοείται ο τόπος 
όπου πράγµατι ασκείται η διοίκηση ενός νοµικού προσώπου, όπως είναι και µία 
εταιρία. Από την έδρα δε αυτής κρίνεται η εθνικότητά της και εξαρτάται η 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων, καθώς και το εφαρµοστέο δίκαιο για τη νοµιµότητα 
της σύστασής της, τη λειτουργία της, τις εσωτερικές σχέσεις, τη διάλυση και την 
εκκαθάρισή της. Έτσι, ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και ειδικότερα ηµεδαπές εταιρείες 
είναι εκείνες των οποίων η διοίκηση ασκείται πράγµατι στην Ελλάδα, έστω και αν 
στο καταστατικό τους ορίζεται ως έδρα τόπος εκτός της Ελλάδας, µε εξαίρεση (άρθρο 
1 του ν. 790/1978) τις ναυτιλιακές εταιρείες που συστήθηκαν κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής πολιτείας και µόνη έδρα έχουν την αναφερόµενη στο καταστατικό τους, 
εφόσον είναι ή ήταν κατά το παρελθόν πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων µε 
ελληνική σηµαία, ή είναι εγκατεστηµένες ή ήθελαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
δυνάµει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ή των Α.Ν 89/1967 και 378/1967. Ειδικότερα 
µία ανώνυµη εταιρία που συστάθηκε κατά το δίκαιο αλλοδαπής πολιτείας και δεν 
υπάγεται σε µία από τις παραπάνω εξαιρέσεις και της οποίας η πραγµατική έδρα 
βρίσκεται στην Ελλάδα, θεωρούµενη ως ηµεδαπή είναι άκυρη αν δεν τηρήθηκαν οι 
διατυπώσεις σύστασης, έγκρισης και δηµοσιότητας αυτής κατά το ελληνικό δίκαιο, 
οπότε στην περίπτωση αυτή, εφόσον λειτούργησε ή λειτουργεί πραγµατικά, 
συναλλασσόµενη και εµφανιζόµενη ως εµπορική εταιρία ,αποτελεί «εν τοις 
πράγµασι»οµόρρυθµη προσωπική εταιρία µεταξύ των µελών της διοίκησής της και 
των µετόχων της (βλ. ΟλΑΠ 2/2003, ΑΠ 803/2010, ΑΠ 812/2008, ΕφΠειρ 
1165/1996). 
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- Κατά το άρθρο 240 του ΚΠολ∆ «για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν 
σε προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο ∆ικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους 
µε σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης 
συζήτησης που τους περιέχουν. Οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης 
προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο». Η εν λόγω διάταξη 
εφαρµόζεται για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και για την επίκληση των 
αποδεικτικών µέσων. Σαφής και ορισµένη επίκληση εγγράφου υπάρχει όταν είναι 
ειδική και προκύπτει η ιδιότητά του. Στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί η 
επίκληση να γίνει είτε µε τις προτάσεις που υποβάλλονται κατά τη συζήτηση της 
έφεσης είτε µε αναφορά σε προτάσεις προηγούµενης συζήτησης στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο, όπου γίνεται ορισµένη και σαφής αναφορά του εγγράφου. ∆εν είναι 
νόµιµη κατ' έφεση η επίκληση εγγράφου, όταν στις προτάσεις του Εφετείου 
περιέχεται γενική µόνο αναφορά στα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και 
προσκοµίσει πρωτοδίκως χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη ή σε σελίδες 
προτάσεων όπου αναφέρονται αυτά (βλ. ΑΠ 1524/2010, ΑΠ 1013/2010, ΑΠ 
324/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 10, 
ΚΠολ∆: 240,  
ΑΝ: 89/1967,  
Νόµοι: 27/1975, άρθ. 25, 
ΑΝ: 378/1987,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 13903 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Είσοδος νέου εταίρου. 
-  Από το συνδυασµό των διατάξεων 256, 258 παρ. 3, 261, 264 παρ. 2 και 267 Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86 11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα 
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις», ο οποίος άρχισε να ισχύει (ως προς τις ως άνω 
διατάξεις του) από τις 11-04-2012 και κατήργησε τις προϊσχύουσες διατάξεις των 
άρθρων 18, 19, 20, 22, 39 και 42 ΕµπΝ (άρθρ. 294 παρ. 2 Ν. 4072/2012), συνάγεται, 
ότι επί νοµίµως υφιστάµενης και λειτουργούσας οµόρρυθµης εταιρίας, ανεξαρτήτως 
του αριθµού των µελών (δύο ή περισσοτέρων), επιτρέπεται µε καταστατική 
πρόβλεψη ή µε κοινή συµφωνία όλων των οµόρρυθµων εταίρων, όπως κάποιος από 
τους οµόρρυθµους εταίρους της αποχωρήσει αυτής και µεταβιβάσει το ποσοστό της 
εταιρικής µερίδας του είτε στους άλλους οµόρρυθµους εταίρους είτε σε τρίτο είτε 
κατά το προσδιοριζόµενο ποσοστό της σε καθένα από τους άλλους οµόρρυθµους 
εταίρους και κατά το υπόλοιπο σε τρίτο και ο τρίτος καθίσταται οµόρρυθµος εταίρος 
της. Είναι επιτρεπτή, συνεπώς, η είσοδος νέου εταίρου στην εταιρία µε µεταβίβαση 
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της εταιρικής µερίδας και η έξοδος του παλαιού, η οποία, συνιστά αλλαγή του 
προσώπου του εταίρου, και η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής εταιρικής 
σύµβασης (καταστατικού), υποκείµενη στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
251 Ν. 4072/2012, προκειµένου να αντιτάσσεται έναντι τρίτων. Η αποχώρηση του 
παλαιού εταίρου και η είσοδος νέου δεν επιφέρει, κατά τα λοιπά, τη διάλυση του 
νοµικού προσώπου της εταιρίας και τη σύσταση νέας εταιρίας ούτε επιδρά στη 
νοµική προσωπικότητα της εταιρίας, αφού στην οµόρρυθµη εµπορική εταιρία, η 
οποία, ως νοµικό πρόσωπο, είναι ο µοναδικός φορέας των εταιρικών δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων, η µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας και µερίδας, µε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, δεν αποτελεί παρά µεταβίβαση των από την εταιρική 
σύµβαση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του παλαιού εταίρου στο νέο εταίρο (ΟλΑΠ 
588/1968 ΑρχΝ 1969.39, ΑΠ 1688/1998 Ελ∆νη 1999.118, ΑΠ 265/1995 Ελ∆νη 
1996.669, ΑΠ 7/1991 ΝοΒ 1992/526, ΑΠ 640/1986 ΝοΒ 35.549, ΕφΘεσ 2198/2006 
ΕπισκΕ∆ 2006.1149, ΕφΘεσ 2233/1997 Αρµ 1998.180, ΕφΘεσ 3979/ 95 αδηµ., Β. 
Αντωνόπουλος, ∆ίκαιο προσωπικών εταιριών, β΄ έκδ. 2007, σελ. 119 εποµ. µε 
παραποµπές σε νοµολογία και θεωρία). 
- Στην οµόρρυθµη εταιρία (σε αντίθεση επί παραδείγµατι προς την ΕΠΕ, στην οποία 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 Ν. 3190/1955 "περί εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης", κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για 
σπουδαίο λόγο µε απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών, και ήδη του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων των άρθρων 686 εποµ. 
ΚΠολ∆ - βλ. σχετ. ΑΠ 1628/2010 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 1127/1988 Ελ∆νη 1990.328, 
ΕφΑθ 192/2010 ∆ΕΕ 2010.798, ΕφΠειρ 443/2008 ΤΝΠ Νόµος, ΝΣΚ Γνµδ 154/2009 
ΤΝΠ Νόµος) η αποχώρηση παλαιού εταίρου και η είσοδος νέου καθώς και η 
συνέχιση λειτουργίας της εταιρίας µεταξύ του εναποµείναντος εταίρου και του 
εισερχόµενου δεν προϋποθέτει ούτε απαιτεί την ύπαρξη δικαστικής απόφασης αλλά 
απόκειται, σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στη µείζονα σκέψη της παρούσας, 
στη συµβατική (καταστατική) ελευθερία των εταίρων, δεδοµένου ότι µε διάταξη του 
καταστατικού ή µε συµφωνία όλων των εταίρων µπορεί η εταιρική ιδιότητα να 
καταστεί µεταβιβαστή εν ζωή, απαιτούµενης προς τούτο τροποποίησης του 
καταστατικού και τήρησης των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 251 Ν. 
4072/2012, προκειµένου η µεταβίβαση να αντιτάσσεται έναντι πάντων. Οµοίως, και ο 
κανόνας του άρθρου 254 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 257 παρ. 1 Ν. 4072/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 22 ΕµπΝ, περί ατοµικής διαχείρισης και εκπροσώπησης 
(νόµιµης διαχείρισης και εκπροσώπησης) στην ΟΕ δεν συνιστά αναγκαστικό δίκαιο. 
Το καταστατικό µπορεί να προβλέψει οποιαδήποτε άλλη διαχείριση και 
εκπροσώπηση (καταστατική διαχείριση και εκπροσώπηση), µε τήρηση των 
διατυπώσεων δηµοσιότητας, µη απαιτούµενης αλλά και µη προβλεπόµενης της 
έκδοσης δικαστικής απόφασης για τον ορισµό συγκεκριµένου εταίρου ως 
εκπροσώπου και διαχειριστή της εταιρίας (βλ. Ρόκας, Εµπορικές Εταιρίες, 6η έκδ. 
2008, σελ. 151 εποµ. µε παραποµπές). Η έκδοση, δηλαδή, δικαστικής απόφασης για 
τη ρύθµιση των ως άνω ζητηµάτων αφενός µεν δεν απαιτείται αλλά και δεν 
προβλέπεται από το νόµο (ούτε από τον ισχύοντα Ν. 4072/2012 ούτε από το 
προϊσχύον δίκαιο του ΕµπΝ), αφετέρου τυχόν αντίθετη λύση θα αποτελούσε 
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ανεπίτρεπτη παρέµβαση και θα καταστρατηγούσε την αρχή της αυτοδιοίκησης και 
της αυτονοµίας των εµπορικών εταιριών µε νοµική προσωπικότητα, η οποία ως 
ειδική έκφανση της οικονοµικής ελευθερίας προστατεύεται από τη διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. Β. Αντωνόπουλος, ∆ίκαιο προσωπικών 
εταιριών, β΄ έκδ. 2007, σελ. 51, Ρόκας, Εµπορικές Εταιρίες, 6η έκδ., 2008, σελ. 28-9).  
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 18, 19, 20, 22, 39, 42, 
ΚΠολ∆: 686 επ.,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 33,  
Νόµοι: 4072/2012, άρθ. 251, 256, 258, 261, 264, 267, 294, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας 
Αριθµός απόφασης: 20 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Λύση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 259 του Ν. 4072/2012, η οµόρρυθµη εταιρία 
λύνεται: α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) µε απόφαση των εταίρων γ) 
µε την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση 
εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να 
προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρίας. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 249 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόµου, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο 
παρόν κεφάλαιο, εφαρµόζονται στην οµόρρυθµη εταιρία οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα για την εταιρία µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 ΑΚ. 
Τέλος, κατά το άρθρο 294 παρ. 1 του άνω νόµου (µεταβατικές διατάξεις), ο παρόν 
νόµος εφαρµόζεται και στις εταιρίες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύς τους 
(11.4.2012) δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση. Από τον συνδυασµό των 
ανωτέρων διατάξεων του νέου νόµου 4072/2012, προκύπτει ότι οι λόγοι λύσης της 
προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι οποίες διαφέρουν από αυτούς που γίνονται 
δεκτοί στο προϊσχύον δίκαιο, καθορίζονται πλέον µε κεντρικούς άξονες τη γενική 
αρχή διατήρησης της εµπορικής επιχείρησης και το επιβεβληµένο αποµάκρυνσης από 
τον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα των προσωπικών εταίρων. Έτσι, η από µέρους 
εταίρου καταγγελία της εταιρίας έχει απαλειφθεί ως λόγος λύσης της προσωπικής 
εταιρίας. Ωστόσο, στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι 
λύσης της εταιρίας (άρθρ. 259 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 4072/2012, ως ανωτέρω), τέτοιοι δε 
λόγοι δεν αποκλείεται να είναι και γεγονότα που αφορούν σε µεταβολές στο πρόσωπο 
των εταίρων (θάνατος ή πτώχευση εταίρου ή θέση του σε δικαστική συµπαράσταση) 
ή και η καταγγελία της εταιρίας από µέρους εταίρου. ∆ηλαδή, πλέον, η καταγγελία 
αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας µόνο αν προβλέπεται στην εταιρική σύµβαση και 
µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτή (βλ. Γνωµοδότηση - µελέτη: Η ετερόρρυθµη 
εταιρία µετά την ψήφιση του Ν. 4072/2012, Ελίζας Αλεξανδρίδου ∆ΕΕ 8.9.2012, 725 
ή καταγγελία της εταιρίας, Αντωνόπουλου σελ. 239).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741 - 784, 758, 761, 
Νόµοι: 4072/2012, άρθ. 249, 259, 294, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2013, σελίδα 1273, σχολιασµός *  
 
Καταναλωτές - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 801 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προστασία καταναλωτών. Καταχρηστικοί όροι. Αίτηση αναίρεσης κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των πολυµελών 
Πρωτοδικείων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των 
καταναλωτών, οι γενικοί όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν 
διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων, δεν 
δεσµεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύµβασης τους αγνοούσε 
ανυπαιτίως, κατά δε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, γενικοί όροι των 
συναλλαγών απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική 
διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων 
σε βάρος του καταναλωτή, όπως είναι και ο ασφαλισµένος σε ασφαλιστική εταιρεία, 
στον οποίο αυτή, χωρίς ουσιαστική διαπραγµάτευση, αλλά µε βάση 
προδιατυπωµένους γενικούς όρους, παρέχει, εκτός άλλων, κάλυψη κινδύνων ζωής ή 
ατυχήµατος. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε 
σύµβαση, κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το 
σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της 
σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Περαιτέρω, εκτός από 
την πιο πάνω γενική ρήτρα για την καταχρηστικότητα των γενικών όρων των 
συναλλαγών, στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 απαριθµούνται 
ενδεικτικώς και τριάντα µία περιπτώσεις γενικών όρων που θεωρούνται 
καταχρηστικοί, χωρίς έρευνα της συνδροµής των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας, 
αφού στις περιπτώσεις αυτές οι γενικοί όροι θεωρούνται κατ' αµάχητο τεκµήριο ότι 
έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα (ΟλΑΠ 15/2007). Στις εν λόγω περιπτώσεις 
περιλαµβάνεται και εκείνη του στοιχείου β' , σύµφωνα µε την οποία καταχρηστικοί 
είναι και οι όροι, που περιορίζουν τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις και 
ευθύνες των προµηθευτών. Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 του 
ίδιου νόµου 2251/1994, όροι της σύµβασης που δεν µπορεί να χαρακτηριστούν ως 
γενικοί όροι των συναλλαγών, αποτελούν όµως προδιατυπωµένους όρους, που δεν 
έχουν καταστεί αντικείµενο ατοµικής δίαπραγµάτευσης, γεγονός που εξ ορισµού 
συµβαίνει όταν ο καταναλωτής δεν µπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόµενο τους, 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994, και ελέγχονται ως 
προς το κύρος και την καταχρηστικότητά τους µε βάση τις προπαρατιθέµενες 
διατάξεις του νόµου αυτού. Για την ενίσχυση µάλιστα της θέσης του καταναλωτή 
προβλέπεται µε την ίδια διάταξη ότι το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατοµική 
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διαπραγµάτευση του σχετικού όρου, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια να τίθεται ο 
όρος αυτός εκτός του προστατευτικού πεδίου του εν λόγω άρθρου, φέρει ο 
προµηθευτής. 
- Από το άρθρο 560 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
και κατά των αποφάσεων των πολυµελών Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για 
ορισµένους λόγους, που αναφέρονται περιοριστικός στην εν λόγω διάταξη και 
συγκεκριµένα, 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, 2) αν το 
δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου 
είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα 
αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Οι διατάξεις αυτές του άρθρου 560 
ΚΠολ∆ είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναίρεσης των πιο πάνω αποφάσεων και 
αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆ που αναφέρονται 
στους λόγους αναίρεσης των αποφάσεων των υπόλοιπων δικαστηρίων. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 63 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πτώχευση.Οµαδικοί και µεταπτωχευτικοί πιστωτές. Εκποίηση ναυαγίου ή 
επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου. Συµψηφισµός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλελιψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια του άρθρου 534 ΕµπΝ, το οποίο εφαρµόζεται, 
κατά τις µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 182 παρ. 1,2 εδ. 1 του 
ισχύοντος, κατά το άρθρο 180 αυτού από 16-9-2007 Ν. 3588/2007, επί των 
διαδικασιών που έχουν αρχίσει και είναι εκκρεµείς πριν από την έναρξη ισχύος του, 
από τη δηµοσίευση στο ακροατήριο της απόφασης µε την οποία κηρύσσεται 
οφειλέτης σε πτώχευση, οι πιστωτές του (πτωχευτικοί πιστωτές) στερούνται το 
δικαίωµα των ατοµικών διώξεων εναντίον του και είναι υποχρεωµένοι να 
ακολουθήσουν τη διαδικασία εξελέγξεως των πιστώσεών τους για να µπορέσουν να 
λάβουν µέρος στις εργασίες της πτώχευσης και στη διανοµή του προϊόντος της 
πτωχευτικής περιουσίας. Η αρχή της αναστολής των ατοµικών διώξεων δεν 
εφαρµόζεται ως προς τους πιστωτές εκείνους των οποίων οι απαιτήσεις 
δηµιουργήθηκαν µετά την κήρυξη πτώχευσης. Οι πιστωτές αυτοί διακρίνονται στους 
οµαδικούς πιστωτές, δηλαδή εκείνους οι απαιτήσεις των οποίων δηµιουργήθηκαν 
µετά την κήρυξη της πτώχευσης αλλά από τη δραστηριότητα του συνδίκου, σε 
αντιδιαστολή µε εκείνη του οφειλέτη, που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και στους 
µεταπτωχευτικούς πιστωτές, και ειδικότερα εκείνους οι απαιτήσεις των οποίων 
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δηµιουργήθηκαν µετά την κήρυξη της πτώχευσης αλλά από τη δραστηριότητα του 
ίδιου του πτωχού οφειλέτη, ο οποίος δεν χάνει την δικαιοπρακτική ικανότητα του από 
το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Οι οµαδικοί πιστωτές 
στρέφονται προς ικανοποίηση των αξιώσεων τους κατά του συνδίκου, ενώ οι 
µεταπτωχευτικοί πιστωτές κατά του ίδιου του οφειλέτη, χωρίς όµως να µπορούν να 
επιληφθούν της πτωχευτικής περιουσίας. Τέλος οι οµαδικοί πιστωτές και οι 
µεταπτωχευτικοί πιστωτές, δεν ακολουθούν την διαδικασία εξελέγξεως των 
πιστώσεών τους.  
- Με το Ν. 2881/2001 παρέχεται η δυνατότητα στην αναιρεσίβλητη εκποιήσεως 
ναυαγίου ή επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου, αναφορικά µε την οποία 
διαλαµβάνεται στην ενδιαφέρουσα τους ερευνώµενους στη συνέχεια λόγους 
αναιρέσεως διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 αυτού. "Αν η εκτέλεση των πράξεων αυτών 
από τον Οργανισµό κρίνεται λόγω των ένδικων συνθηκών, της συγκεκριµένης 
περίπτωσης, αδύνατη, απρόσφορη ή ασύµφορη, ο οργανισµός µπορεί να εκποιήσει το 
ναυάγιο ή τµήµατα αυτού, µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό. Ο πλειοδότης 
υποχρεούται να ανελκύσει και αποµακρύνει το ναυάγιο µέσα στην οριζόµενη στην 
διακήρυξη προθεσµία. Από την κατακύρωση και την καταβολή του τιµήµατος, ο 
πλειοδότης θεωρείται ότι παραλαµβάνει το ναυάγιο, αποκτά την κυριότητα του 
ελεύθερη από κάθε δικαίωµα τρίτου και µπορεί, αν συντρέχει λόγος, να ζητήσει την 
καταχώριση περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης ή τη διαγραφή από το νηολόγιο. 
Για την καταχώριση ή τη διαγραφή δεν απαιτείται βεβαίωση του άρθρου 19 παρ. 1 
του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α') και το πιστοποιητικό του άρθρου 88 παρ. 5 του Κ.Ν. 
792/1978 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως ερµηνεύτηκε αυθεντικά από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 
1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α'). Η κυριότητα τον πλειοδότη τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση 
της µη εµπρόθεσµης ανέλκυσης και αποµάκρυνσης του ναυαγίου. Η ανέλκυση και 
αποµάκρυνση του ναυαγίου πιστοποιείται από τον Οργανισµό. Ο Οργανισµός αφαιρεί 
από το τίµηµα τις δαπάνες εκποίησης, αυξηµένες κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) και καταθέτει το υπόλοιπο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του 
κυρίου, ο οποίος και καλείται να παραλάβει το οικείο γραµµάτιο παρακαταθήκης. Για 
την κατάθεση ειδοποιείται η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, το Ναυτικό 
Αποµαχικό Ταµείο, οι δανειστές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
3 και, αν είχε επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση στο ναυάγιο, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασµού. Στην τελευταία περίπτωση η κατάθεση γίνεται µε τον όρο να 
αποδοθεί το τίµηµα ύστερα από εντολή του υπαλλήλου του πλειστηριασµού. Με την 
επιφύλαξη της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, το τίµηµα αποδίδεται στον κύριο 
µετά παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµέρα που ο Οργανισµός θα δηλώσει ότι έγινε 
η ανέλκυση και αποµάκρυνση του ναυαγίου. Μετά την παρέλευση έτους από την 
ηµέρα αυτήν, ο Οργανισµός δικαιούται να αναλάβει το τίµηµα, αν δεν ζητηθεί αυτό 
από τον κύριο ή δεν ασκήσουν δικαιώµατα δανειστές". Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
αναλόγως και επί αποµακρύνσεως επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου (άρθρο 3 παρ. 
5).  
Τέλος κατά το άρθρο 27 του Κανονισµού Οικονοµικής ∆ιαχειρίσεως του ΟΛΠ και 
ελέγχου αυτής", που εγκρίθηκε µε την εκδοθείσα βάσει του άρθρου 14 του α.ν 
1559/1950 45057/11/72/18-1-1973 υα (ΦΕΚ 57/τ.β), "Ουδείς δικαιούχος δύναται να 
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λάβη χρήµατα παρά του Ο.Λ.Π εάν τυγχάνει συγχρόνως και οφειλέτης αυτού. Κατ' 
εξαίρεσιν ο Προϊστάµενος του Ταµιακού Τµήµατος δύναται να εντέληται την 
πληρωµήν εντάλµατος οφειλέτου, εάν δικαιούχος τυγχάνη το ∆ηµόσιον, Οργανισµός 
Κοινής Ωφελείας ή Τράπεζα.3. Συµψηφισµός- απαιτήσεως οφειλέτου του Ο.Λ.Π., 
έναντι χρεών αυτού προς τον Ο.Λ.Π., δύναται ν' αντιναχθή εις πάσαν περίπτωσιν, 
τόσον υπό του οφειλέτου, δι' αιτήσεώς του υποβαλλοµένης εις την αρµοδίαν 
Υπηρεσίαν, όσον και οίκοθεν υπό του Προϊσταµένου του Ταµιακού Τµήµατος του 
Ο.Λ.Π. 3. Συµψηφισµός παραγεγραµµένης απαιτήσεως οφειλέτου του Ο.Λ.Π. δεν 
επιτρέπεται. Ενεργείται όµως συµψηφισµός παραγεγραµµένης απαιτήσεώς του 
Ο.Λ.Π. µε ανταπαίτησιν του οφειλέτου, δηµιουργηθείσαν εντός πέντε (5) ετών από 
της επελθούσης παραγραφής. 4. ∆ια του συµψηφισµού επέρχεται αµοιβαία των χρεών 
απόσβεσις, καθ' ο µέρος καλύπτουσι κατά ποσόν άλληλα. Η τοιαύτη απόσβεσης 
ανατρέχει από του χρονικού σηµείου καθ' ο το πρώτον συντήθηκαν αι εκατέρωθεν 
απαιτήσεις. 5. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται δια της ταυτοχρόνου εκδόσεως 
εντάλµατος και ισοπόσου γραµµατίου εισπράξεως." Προφανές είναι ότι, 
διαλαµβάνουσα η παραπάνω σηµειούµενη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 
2881/2001 ότι η αναιρεσίβλητη αφαιρεί από το συνοµολογηθέν και εισπραχθέν 
τίµηµα από την διενεργεθείσα από εκείνη εκποίηση του επιβλαβούς λόγω ακινησίας 
πλοίου τις δαπάνες εκποιήσεως, προσαυξηµένες κατά ποσοστό 10% και καταθέτει το 
υπόλοιπο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του κυρίου του πλοίου, ο 
οποίος και καλείται να παραλάβει το οικείο γραµµάτιο παρακαταθήκης, αναφέρεται 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν διατηρεί κατά του τελευταίου χρηµατική 
απαίτηση, την οποία, σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεωτικά προτείνει σε συµψηφισµό 
(άρθρο 27 παρ. 1 εδ.1 του Κανονισµού), µε ισόποση αµοιβαία απόσβεση των 
οφειλών, κατά την όµοιου προς εκείνη του άρθρου 440 ΑΚ διάταξη του άρθρου 27 
παρ. 4 του Κανονισµού. Η εν λόγω πρόταση συµψηφισµού, εξώδικη ή κατά την 
διάρκεια της δίκης, δεν αποκλείεται από την διάταξη του άρθρου 450 παρ. 1 ΑΚ, 
κατά τους ορισµούς της οποίας δεν επιτρέπεται συµψηφισµός απαιτήσεως, η οποία 
προέρχεται από αδίκηµα που διαπράχθηκε από δόλο, µε την έννοια της υπεξαιρέσεως 
από την αναιρεσίβλητη του εισπραχθέντος και κατέχοντος από εκείνη για λογαριασµό 
του κυρίου του πλοίου τιµήµατος πωλήσεως, δοθέντος ότι πρόκειται για χρηµατική 
αξίωση της τελευταίας την οποία νοµίµως προτείνει σε συµψηφισµό κατά της εν 
λόγω ανταπαιτήσεως του πλοιοκτήτη. Η νοµική αυτή παραδοχή περί του επιτρεπτού 
νοµίµου της προτάσεως συµψηφισµού της αναιρεσίβλητης επιβεβαιώνεται και από το 
γεγονός ότι παράλληλα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2881/2001 ότι για την 
κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ειδοποιούνται η αρµόδια ∆.Ο.Υ 
το Ν.Α.Τ και οι δανειστές που αναφέρονται στη διάταξη του αυτού άρθρου 2 παρ. 3 
εδ. 1 (δανειστές, που αναγράφονται στο βιβλίο Λιµενικής Αρχής του λιµένα, όπου 
βρίσκεται το ναυάγιο ή το επιβλαβές λόγω ακινησίας πλοίο), προκειµένου, 
προφανώς, οι τελευταίοι να λάβουν ασφαλιστικά µέτρα προς εξασφάλιση της κατά 
του κυρίου του πλοίου απαιτήσεως τους ή µέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως για την 
ικανοποίησή της εις χείρας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ως τρίτου, 
πριν από την είσπραξη από τον πλοιοκτήτη του παρακαταθέντος (υπολοίπου) 
τιµήµατος πωλήσεως.  
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- 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.  
- Κατά την 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 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκή αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 440, 450,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 534,  
ΠτωχΚωδ: 180, 182, 
Νόµοι: 27/1975, άρθ. 19, 
Νόµοι: 1711/1987, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2881/2001, άρθ, 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 439 * ∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2013, 
σελίδα 1239, σχολιασµός Νικόλαος Κωνσταντινίδης  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 147 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις ΑΚ 361, 874, ΕισΝΑΚ 112, ΕµπΝ 669 και 47, 64, 67 του 
ν.δ. 17.7/13.8.1923, αλληλόχρεος ή ανοικτός ή τρεχούµενος λογαριασµός υπάρχει, 
όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι έµπορος, συµφωνούν να 
καταχωρίζουν τις µεταξύ τους δοσοληψίες σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, τα 
οποία, µολονότι διατηρούν το νοµικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από την 
καταχώριση τους την αυτοτέλεια τους και δεν µπορούν να επιδιωχθούν ή διατεθούν 
χωριστά, µε αποτέλεσµα να οφείλεται µόνο το κατάλοιπο που προκύπτει, κατά το 
κλείσιµο του λογαριασµού, µε την αντιπαραβολή των κονδυλίων. (ΟλΑΠ 31/1997 
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ΝοΒ 46,193, ΑΠ 1795/2007 ΧρΙ∆ 2007.925, ΑΠ 1/2002 Ελ∆νη 43.706, ΑΠ 
667/2001 Ελ∆νη 42.1543, ΑΠ 412/1999 ΕΕµπ∆ 1999.485, ΑΠ 709/1994 Ελ∆νη 
36.829, Κονδύλης σε Ελ∆νη 37.497 επ.). Απαιτείται, λοιπόν, η δυνατότητα 
αποστολών και από τις δύο πλευρές, χωρίς να ασκεί επιρροή, αν κατά τη διάρκεια του 
λογαριασµού έγιναν πράγµατι αποστολές και από τις δύο πλευρές (ακριβαίος 
αλληλόχρεος λογαριασµός) ή αν µόνο ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη προέβη σε 
αποστολές (απλός ή ετεροσκελής αλληλόχρεος λογαριασµός). Επιπλέον, στην έννοια 
του αλληλόχρεου λογαριασµού περιλαµβάνεται και ο ανοικτός λογαριασµός 
πίστωσης σε τράπεζα που κινείται µε διαδοχικές αναλήψεις του δανείου (πίστωσης) 
από τον πιστούχο και τµηµατικές αποδόσεις τούτου από τον ίδιο, µε τους οικείους 
τόκους και προµήθειες. ∆ηλαδή, η εξέλιξη της πίστωσης παρακολουθείται, 
διαφορετικά εξυπηρετείται, διαφορετικά κινείται µε αλληλόχρεο λογαριασµό, µέσω 
του οποίου η χρήση της πίστωσης µπορεί να γίνεται κατ' επανάληψη, εφόσον ο 
πιστούχος φροντίζει όπως, το υφιστάµενο ανά πάσα στιγµή, υπόλοιπο του 
λογαριασµού, µην υπερβαίνει το συµφωνηθέν όριο της πίστωσης (ΑΠ 1022/2003 
Ελ∆νη 45.90 ΑΠ 667/2001 ο.π., ΑΠ 722/ 2000 ΧρΙ∆ 2001.73, ΑΠ 1343/2000 Ελ∆νη 
43.419, ΕφΘεσ 794/2007 Αρµ. 2008.1198, ΕφΠατρ 906/2005 ∆ΕΕ 2006.641, ΕφΘεσ 
1853/2003 Αρµ 205.550).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 874,  
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΕµπΝ: 669, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ανειακές Συµβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1449 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ανειακή σύµβαση. Αλληλόχρεος λογαριασµός. Επαναπροσδιορισµός 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 ότι 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 
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 



 

[53] 
 

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 
αυτήν, 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 δε 39 παρ.1, 2 και 12 του ν. 3259/2004, ορίζεται ότι "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. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν 
να µην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
είσπραξη τους ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει, µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεµεί η αίτηση του επόµενου εδαφίου για τη 
συνοµολόγηση της ρύθµισης η για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήµερος. Μέχρι την 
31η Οκτωβρίου 2004 οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά 
ιδρύµατα αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθµιση, Η αποπληρωµή της 
προκύπτουσας κατά τα ως άνω οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια πέντε (5) έως επτά (7) 
ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωµή θα 
γίνεται µε ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός και αν τα δύο µέρη συµφωνήσουν 
διαφορετικά, Η οφειλή θα είναι έντοκη µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενήµερης 
οφειλής για όµοιες χρηµατοδοτήσεις (παρ. 2)... Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000, όπως ισχύει (παρ.12)". 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, προκύπτει ότι µε το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 
περιορίσθηκε το οριζόµενο µε το άρθρο 30 παρ.1 του Ν. 2789/2000, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 2912/2001, ως ανώτατο όριο του 
τετραπλασίου της απαιτήσεως από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων µε 
πιστωτικά ιδρύµατα, στο τριπλάσιο αυτής και δεν καταργήθηκαν οι διαβαθµίσεις των 
οφειλών ανάλογα µε το χρόνο κλεισίµατος του λογαριασµού, ούτε αποκλείσθηκαν 
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από τη ρύθµιση εκείνες οι οφειλές που δεν υπερέβαιναν το τριπλάσιο του ληφθέντος 
δανείου (Α.Π. 912/2011, Α.Π. 26/2010).  
- 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).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
Νόµοι: 2312/2001, άρθ. 42, 
Ν∆: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Κοινός λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 159 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κοινός λογαριασµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 Ν. 5368/1932 «Περί καταθέσεως εις 
κοινόν λογαριασµόν», όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν∆/τος 951/1971 
και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆ στοιχ. α Ν∆/τος 118/1973, ορίζεται 
ότι «χρηµατική κατάθεση παρά Τραπέζη εις ανοικτόν λογαριασµόν επ’ ονόµατι δύο ή 
πλειοτέρων από κοινού είναι εν τη εννοία του παρόντος η περιέχουσα τον όρον ότι 
του εκ ταύτης λογαριασµού δύναται να κάµνη χρήση εν όλω ή εν µέρει, άνευ 
συµπράξεως των λοιπών, είτε εις είτε τινές και πάντες κατ’ ιδίαν οι δικαιούχοι (παρ. 
1). Η χρηµατική κατάθεσις, περί ης η προηγούµενη παράγραφος, επιτρέπεται να 
ενεργείται και εις κοινόν λογαριασµόν επί προθεσµία ή ταµιευτηρίου υπό 
προειδοποίησιν (παρ. 2)». Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό προς εκείνες των 
άρθρων 2 παρ. 1 στοιχ. α Ν∆/τος 17 Ιουλίου/23 Αυγούστου 1923 «Περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών», 411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ, συνάγεται ότι 
σε περίπτωση χρηµατικής κατάθεσης στο όνοµα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή 
τρίτων σε κοινό λογαριασµό και ανεξαρτήτως αν 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 καταθέσεως 
(τράπεζας) αφετέρου ενεργητική σε ολόκληρη ενοχή, µε αποτέλεσµα η ανάληψη των 
χρηµάτων της κατάθεσης (ολικώς ή µερικώς) από έναν από τους δικαιούχους να 
γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηµατικής 
κατάθεσης από έναν µόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ 
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ολοκληρία έναντι της Τράπεζας και ως προς τους λοιπούς, ήτοι τους µη αναλαβόντες 
δικαιούχους, οι οποίοι δικαιούνται να στραφούν αναγωγικά κατά του αναλαβόντος 
και να ζητήσουν, κατ’ άρθρο 493 ΑΚ, την κατανοµή του ποσού της κατάθεσης σε ίσα 
µέρη και την απόδοση σε έκαστος του αναλογούντος ποσοστού του, εκτός εάν από τη 
µεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωµα επί ολοκλήρου 
του ποσού ή έλλειψη δικαιώµατος αναγωγής εκ µέρους αυτού που δεν προέβη στην 
ανάληψη (ΑΠ 378/2011 ∆ΕΕ 2011.350, ΑΠ 2129/2007 ∆ΕΕ 2008.832, ΑΠ 
1782/2007, ΑΠ 1550/2007, ΑΠ 405/2007 ΝοΒ 2007.1163). Το βάρος της επικλήσεως 
και αποδείξεως άλλης αναλογίας ή δικαιώµατος εφ’ ολοκλήρου του ποσού της 
καταθέσεως ή ελλείψεως δικαιώµατος αναγωγής έχει ο διάδικος, ο οποίος προβάλλει 
το παραπάνω εξαιρετικό δικαίωµα (ΑΠ 380/2006 ∆ΕΕ 2006.779, ΑΠ 1357/2002 
Ελ∆νη 44.503, ΕφΘεσ 1120/2009 Αρµ 2011.51, ΕφΘεσ 2079/2008, ΕφΘεσ 
2517/2008 ∆ηµοσ. Νόµος).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 411, 489, 490, 491, 493,  
Νόµοι: 5368/1932, άρθ. 1,  
Ν∆: 118/1973, άρθ. 124,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακή παραγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 595 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Χρηµατιστηριακή παραγγελία. Σύµβαση εντολής. 
Τραπεζική κατάθεση. Ανώµαλη παρακαταθήκη.  Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3632/1928 χρηµατιστηριακές συναλλαγές είναι οι 
δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηµατιστηριακώς και έχουν ως αντικείµενο 
χρηµατιστηριακά πράγµατα, µεταξύ των οποίων, κατά το άρθρο 17 παρ. παρ. 1-3 του 
Ν. 3632/1928, συγκαταλέγονται χρεόγραφα, µετοχές ή και οµολογίες. Στο άρθρο 16 
του ίδιου νόµου καθορίζονται οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές µεταξύ των οποίων 
αναφέρονται οι αγοραπωλησίες χρηµατιστηριακών πραγµάτων, καθώς και όλες οι 
παρεπόµενες δικαιοπραξίες, που σχετίζονται µε τις κύριες χρηµατιστηριακές 
συµβάσεις (ε' περίπτώση του άρθρου 16 του ως άνω Ν. 3632/1928). Με το άρθρο 20 
παρ. 1 του Ν. 1806/1988, που αντικατέστησε το παραπάνω άρθρο 16 του Ν. 3632/ 
1928, ορίστηκε ότι χρηµατιστηριακή συναλλαγή θεωρείται κάθε αγοραπωλησία που 
καταρτίζεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί χρηµατιστηρίων, καθώς (περ. γ') και 
κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια και την εκτέλεση αγοραπωλησίας 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων και αξιών. Στην τελευταία αυτή κατηγορία των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών (παρεπόµενων - συναφών) υπάγεται και η σύµβαση 
παραγγελίας χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας. Η ανωτέρω σύµβαση 
(χρηµατιστηριακή παραγγελία) έχει ως αντικείµενο αφενός την ανάληψη από τον 
χρηµατιστή της υποχρέωσης να εκτελέσει, µε την κατάρτιση κύριας 
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χρηµατιστηριακής σύµβασης, την παραγγελία (εντολή) του πελάτη για αγορά ή 
πώληση χρεογράφων (χρηµατιστηριακών πραγµάτων) και αφετέρου την ανάληψη 
από τον πελάτη της υποχρέωσης να καταβάλει στον χρηµατιστή τη συµφωνηθείσα 
αµοιβή (προµήθεια) για την εκτέλεση της χρηµατιστηριακής συναλλαγής, καθώς και 
το τίµηµα των χρεογράφων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της συναλλαγής. Η 
σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία είναι γνωστή στη 
χρηµατιστηριακή πρακτική ως σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αποτελεί 
σύµβαση εµπορικής παραγγελίας κατά τα άρθρα 90 επ. του ΕΝ, επί της οποίας έχουν 
ευθεία εφαρµογή οι περί εντολής διατάξεις των άρθρων 713 επ. του ΑΚ, της οποίας 
αποτελεί ειδικότερη µορφή.  
- Κατά δε την ΑΚ 710 ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα 
καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. 
Επίσης κατά την ΑΚ 721 ο εντολέας έχει υποχρέωση να προκαταβάλει τις δαπάνες 
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής, υποχρεούµενος παράλληλα του 
εντολοδόχου να ανορθώσει την οφειλόµενη σε πταίσµα του θετική και αποθετική 
ζηµία του εντολέα.  
- Η κατάθεση χρηµάτων σε τράπεζα φέρει τον χαρακτήρα ανώµαλης παρακαταθήκης 
και εφαρµόζονται επ' αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 830 παρ. 1 ΑΚ, αφενός η περί 
δανείου διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, κατά την οποία η τράπεζα αποκτά την 
κυριότητα των κατατιθεµένων χρηµάτων, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 827 
ΑΚ, κατά τους ορισµούς της οποίας ο θεµατοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί 
το πράγµα, οφείλει να το αποδώσει, και αν ακόµη δεν έχει παρέλθει η προθεσµία που 
ορίστηκε για τη φύλαξη του. Εποµένως, αν τρίτος µετήλθε αξιόποινη πράξη και 
συνεπεία αυτής πέτυχε την απόδοση εις εκείνον του ποσού της καταθέσεως ή τούτο 
αναλήφθηκε από προστηθέντα από τον τραπεζικό οργανισµό υπάλληλο χωρίς εντολή 
του παρακαταθέτη, η αδικοπραξία τελείται σε βάρος της τράπεζας, η οποία είναι 
κυρία των χρηµάτων και της οποίας η περιουσία βλάπτεται από την παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά του τρίτου ή του προστηθέντος από εκείνον υπαλλήλου της, 
ενώ η εναντίον της ενοχική αξίωση του καταθέτη από τη σύµβαση ανώµαλης 
παρακαταθήκης παραµένει άθικτη, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της 
κατά το άρθρο 3 του ν.δ. 17.7/13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων 
εταιρειών". Ενόψει δε και της φύσεως του χρήµατος ως πράγµατος αντικαταστατού 
και κατά γένος ορισµένου, εξαιτίας της οποίας δεν νοείται αδυναµία αποδόσεως 
αυτού, λόγω φθοράς, κλοπής ή υπεξαιρέσεως, είναι αδύνατη η συνδροµή αξιώσεως 
εκ συµβάσεως και εξ αδικοπραξίας και η ευθύνη της τράπεζας παραµένει πάντοτε 
συµβατική ακόµα και όταν, κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 του ως άνω ν.δ., τελεί υπό 
τον πρόσθετο όρο ότι η απόδοση του οφειλόµενου ποσού σε µη δικαιούχο οφείλεται 
σε δόλο ή βαριά αµέλεια των οργάνων της (ΑΠ 707/2009, ΑΠ 929/2009, ΑΠ 
405/2007, 2050/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΑΚ: 710, 713 επ., 721, 806, 827, 830, 914, 922, 932, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 16, 17, 
Νόµοι: 1806/1988,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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