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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η «Επιθεώρηση Οικονομικού Δικαίου» δέχεται άρθρα, μελέτες και σχολιασμούς 

δικαστικών αποφάσεων, που είναι πρωτότυπα και δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο 

έντυπο ή αποστέλλονται ως προδημοσίευση και σχετίζονται με ζητήματα του 

οικονομικού δικαίου με επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Τα άρθρα και 

οι μελέτες παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τις 7.000 λέξεις και οι σχολιασμοί 

δικαστικών αποφάσεων τις 3.000 λέξεις. Κάθε κείμενο προς δημοσίευση 

παρακαλούμε να χωρίζεται σε περισσότερες ενότητες, με τους αντίστοιχους τίτλους 

και να συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία 

θα δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού.

Τα προς δημοσίευση κείμενα θα αξιολογούνται από την Συντακτική Επιτροπή, η οποία 

έχει την διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στην δημοσίευσή τους ή μη, επιλέγοντας 

ελεύθερα τον χρόνο και την σειρά δημοσίευσής τους.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κείμενα σας σε ηλεκτρονική μορφή με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epoid.info@gmail.com

______________________________________

Οι μελέτες της παρούσας έκδοσης έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας.  

Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτές είναι προσωπικές και εκφράζουν 

τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις αποψείς της 

Ένωσης Οικονομικού Δικαίου και της Συντακτικής Επιτροπής. Δεν αποτελούν δε, σε 

καμία περίπτωση, παροχή νομικών συμβουλών και η Ένωση Οικονομικού Δικαίου δεν 

φέρει ευθύνη για οιαδήποτε προκληθείσα ζημία εξ αυτ=ών.
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Δίκαιο και Οικονομία ανέκαθεν δύο κλάδοι 

αλληλοεπιδρώμενοι και πάντοτε εξαρτώμενοι άμεσα 

ο ένας από τον άλλο. Η Επισκόπηση Οικονομικού 

Δικαίου, επιχειρεί να αναδείξει τις σύγχρονες εκφάνσεις 

αυτής της σχέσης, με την  παρουσίαση επίκαιρων 

νομικών θεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ενδεχομένως 

να μην έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. 

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε νομικούς και 

δικηγόρους, που πιστεύουν στην σημασία της μελέτης 

και της εμβάθυνσης στην ανωτέρω σχέση για λόγους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς. Έχοντας έναν 

τέτοιο προσανατολισμό, η Συντακτική Επιτροπή θα 

επιμελείται μια νομικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα για 

τον σύγχρονο νομικό και δικηγόρο της πράξης έκδοση.

  

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση,

Η Συντακτική Επιτροπή,

Σταύρος Κουρμπέτης

Ιωάννης Πετράς

Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

I. Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβανόμενη 

το ρόλο της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

και στην προώθηση των –οικονομικών- 

συμφερόντων των καταναλωτών, ανακοίνωσε στις 

6 Μαΐου 2015 την υιοθέτηση της στρατηγικής 

της για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς (Digital Single Market strategy). Στόχος 

είναι η «άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και η 

μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία», που 

εκτιμάται ότι θα σήμαινε αύξηση των εσόδων 

για την ευρωπαϊκή οικονομία (περί τα 415 

δις ευρώ) καθώς και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας1. Η στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς αντικατοπτρίζεται στην ύπαρξη τριών 

πυλώνων, ένας εκ των οποίων έγκειται στην 

καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες της 

ενωσιακής αγοράς με δίαυλο το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, η ανάπτυξη του οποίου είναι 

αξιοσημείωτη. Όπως καταγράφεται στην Τελική 

1 Μια ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη: 
η Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για την 
υλοποίησή της, διαθέσιμο στο http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-4919_el.htm

Έκθεση (στο εξής «Έκθεση»), το ποσοστό 

αυτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 

τις παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών  έχει 

αυξηθεί απο 30% το 2007 στο 55% το 2016.

Έτσι, κατά την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η 

υιοθέτηση της στρατηγικής για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά ξεκίνησε και έρευνα στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο των καταναλωτικών 

αγαθών και του ψηφιακού περιεχομένου2, 

δυνάμει του άρθρου 17 του Κανονισμού 1/2003, 

προκειμένου να καταγραφούν οι πρακτικές που 

ακολούθουνται απο παράγοντες της αγοράς και 

ιδίως απο κατασκευαστές και λιανοπωλητές3. 

Η Επιτροπή εστίασε εκεί το ενδιαφέρον 

της, καθώς κάποιες απο αυτές τις πρακτικές 

ενδέχεται να παραβιάζουν διατάξεις που έχουν 

θεσπιστεί για την προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισμού4  και συνεπώς παρακωλύουν την 

πραγμάτωση της ψηφιακής ενιαίας αγορας.

2 Το παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο των καταναλωτικών αγαθών

3 Antitrust: Commission launches e-commerce 
sector inquiry, διαθέσιμο στο http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-4921_en.htm

4 Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ.386, 
«η πολιτική του ανταγωνισμού αποτυπώνεται αφενός 
στο άρθρο 3 παρ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο των καταναλωτικών αγαθών υπό 
το πρίσμα της Τελικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής

Βεκρή Άννα,           
Ασκούμενη Δικηγόρος
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Η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις που 

έδωσαν σε σχετικά ερωτηματολόγια 1051 

λιανοπωλητές, 37 διαδικτυακές αγορές, 89 

πάροχοι εργαλείων σύγκρισης τιμών, 17 πάροχοι 

συστημάτων πληρωμών, 259 κατασκευαστές, 

248 πάροχοι ψηφιακού περιεχομένου, 9 

εταιρείες που προσφέρουν εικονικά ιδιωτικά 

δίκτυα και υπηρεσίες δρομολόγησης IP και 30 

μεγάλοι όμιλοι και φορείς παροχής φιλοξενίας, 

από 28 κράτη μέλη, αναφορικά με προϊόντα 

που σημείωσαν τις περισσότερες διαδικτυακές 

πωλήσεις, όπως ρούχα, υποδήματα και άλλα. 

Το τελικό περιεχόμενο της Εκθεσης προέκυψε 

κατόπιν  δημοσίευσης  Προκαταρκτικής 

Έκθεσης στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 και κατόπιν 

δημόσιας διαβούλευσης , η οποία έληξε στις 18 

Νοεμβρίου 2016 και στην οποία μπορούσε να 

συμμετέχει κάθε τυχόν ενδιαφερόμενο μέρος.

II. Τα ευρήματα της έρευνας

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει οδηγήσει σε 

διαφάνεια τιμών, καθώς οι καταναλωτές 

μπορούν εύκολα μέσω της πρόσβασης 

σε διάφορες ιστοσελίδες, να εντοπίσουν 

τις υπάρχουσες στην αγορά τιμές για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν και να πραγματοποιήσουν, 

τελικώς, την πλέον συμφέρουσα γι’αυτούς 

συναλλαγή. Κατ’αποτέλεσμα, μειώνεται το 

κόστος της έρευνας των προς αγορά προϊόντων 

αλλά επίσης ευνοείται και ο λεγόμενος 

Ένωση... καθώς και στο άρθρο 3 παρ.1 περ. Γ της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

παρασιτικός ανταγωνισμός (free-riding 

behavior). Ο παρασιτικός ανταγωνισμός 

έγκειται στο ότι οι καταναλωτές δύνανται να 

«εκμεταλλεύονται» τα οφέλη ενός παραδοσιακού 

καταστήματος, όπως  η εξυπηρέτηση από τους 

υπαλλήλους που εργάζονται στο τελευταίο 

και η δια ζώσης επιλογή του προϊόντος σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αλλά, όταν έρθει 

η ώρα να πραγματοποιήσουν μία συναλλαγή, 

επιλέγουν αυτή να γίνει μέσω ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Το φαινόμενο εκδηλώνεται 

και με τον αντίστροφο τρόπο, όπου ο 

καταναλωτής χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών καταστημάτων, προκειμένου να 

αποφασίσει ποιο προϊόν θα επιλέξει, ωστόσο 

συναλλάσσεται σε παραδοσιακό κατάστημα.

Η διαφάνεια των τιμών, σύμφωνα με την 

Έκθεση, έχει σαν πρόσθετο αποτέλεσμα τον 

τιμολογιακό ανταγωνισμό. Οι λιανοπωλητές 

προσπαθούν να κάνουν τα προϊόντα τους 

πιο ανταγωνιστικά, χαμηλώνοντας τις τιμές 

των τελευταίων, καθώς γνωρίζουν πως 

οι καταναλωτές μπορούν και θα ψάξουν 

ηλεκτρονικά την πιο οικονομική λύση. Προς 

αυτόν το σκοπό, τα 2/3 των λιανοπωλητών 

χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού, τα 

οποία προσαρμόζουν αυτόματα τις τιμές τους 

ανάλογα με τις τιμές των ανταγωνιστών τους. 

Ποια είναι όμως η αντίδραση των κατασκευαστών 

απέναντι στη σταδιακή πτώση των τιμών των 
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προϊόντων τους; Όπως καταγράφεται στην 

Έκθεση, οι κατασκευαστές θεωρούν την 

ποιότητα, την εικόνα του σήματος και την 

καινοτομία στα προϊόντα τους ως τους βασικούς 

παράγοντες που τους επιτρέπουν να διοικούν 

βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν 

να ανταγωνιστούν άλλες ομοειδείς ενώ μία 

ανταγωνιστική τιμή γι’αυτούς διαδραματίζει 

δευτερεύοντα ρόλο. Δεν είναι, λοιπόν,απρόσμενο 

το ότι οι κατασκευάστες ανησυχώντας για 

τον αντίκτυπο των χαμηλότερων τιμών στην 

εικόνα του σήματός τους, προέβησαν στο 

άνοιγμα δικών τους καταστημάτων (64% 

εξ αυτών), στην υιοθέτηση συστημάτων 

επιλεκτικής διανομής καθώς και στην επιβολή 

κάθετων περιορισμών5 στις συμβάσεις που 

συνάπτουν με τους λιανοπωλητές, πρακτικές 

που δεν συνάδουν πάντα με τις διατάξεις που 

προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

III. Πρακτικές- μέσα πιθανής παραβίασης 
του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού

5 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους 
περιορισμούς  [COM(2000/C 291/01), διαθέσιμο 
στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=LEGISSUM:l26061

«Οι κάθετοι περιορισμοί είναι συμφωνίες ή 
εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς 
της συμφωνίας, κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται, 
σε διαφορετικό οικονομικό στάδιο, στους τομείς της 
παράδοσης, της αγοράς αγαθών που προορίζονται 
για τη μεταπώληση ή τη μεταποίηση ή την εμπορία 
υπηρεσιών. Η συμφωνία διέπει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα μέρη μπορούν να αγοράσουν, να πωλήσουν 
ή να μεταπωλήσουν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Οι 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναλύουν τα κριτήρια 
αξιολόγησης των κάθετων συμφωνιών προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσον επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 
μεταξύ κρατών μελών.»

Α. Επιλεκτική διανομή 
Οι κατασκευαστές στην προσπάθειά τους να 

ελέγξουν την τιμή και την ποιότητα των 

προϊόντων τους συχνά πωλούν τα τελευταία 

μόνο σε λιανοπωλητές που πληρούν ορισμένα 

κριτήρια, ένα απο τα οποία είναι η λειτουργία 

ενός τουλάχιστον παραδοσιακού καταστήματος. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Απαλλαγής κατά 

Κατηγορία 330/2010 (στο εξής «Κανονισμός»), 

η πρακτική του συστήματος επιλεκτικής 

διανομής6 δεν εμπίπτει απαραίτητα στο 

απαγορευτικό πλαίσιο του άρθρου 101 παρ.1 

ΣΛΕΕ7, εφόσον, όπως προβλέπει το άρθρο 

3 του Κανονισμού, «το μερίδιο αγοράς του 

προμηθευτή δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής 

αγοράς στην οποία πωλεί τα αναφερόμενα στη 

6 Κανονισμός 330/2010, «σύστημα επιλεκτικής 
διανομής», σύστημα διανομής στο οποίο ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει να πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση 
αγαθά ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, μόνο σε 
επιλεγμένους διανομείς με βάση ορισμένα κριτήρια και 
εφόσον οι διανομείς αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να μην πωλούν τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε μη 
εξουσιοδοτημένους διανομείς στη συγκεκριμένη περιοχή 
εντός της οποίας ο προμηθευτής εφαρμόζει το σύστημα 
αυτό».

7 «Είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική 
αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων 
και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται 
να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών 
και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την 
παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως 
εκείνες οι οποίες συνίστανται:α) στον άμεσο ή έμμεσο 
καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής,·β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της 
παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως 
ή των επενδύσεων,γ) στην κατανομή των αγορών ή 
των πηγών εφοδιασμού,δ) στην εφαρμογή ανίσων 
όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς 
συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί 
σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, ε) στην εξάρτηση 
της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους 
των συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ 
φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν 
σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών».
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σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες και το μερίδιο 

αγοράς του αγοραστή δεν υπερβαίνει το 30% 

της σχετικής αγοράς στην οποία αγοράζει τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες».  

Ωστόσο, το ευεργέτημα της απαλλαγής 

που παρέχει ο Κανονισμός δεν αποκλείεται 

να αρθεί στην περίπτωση που η απαίτηση 

λειτουργίας ενός παραδοσιακού καταστήματος 

δεν συνδέεται με τη διαφύλαξη της ποιότητας  

των προϊόντων ή την εικόνα του σήματος αλλά 

στοχεύει απλώς στον αποκλεισμό των καθαρώς 

διαδικτυακών παραγόντων8 ή εφόσον γίνεται 

εφαρμογή του άρθρου 4 του Κανονισμού περί 

επιβολής περιορισμών ιδιαίτερης σοβαρότητας.

Β. Κάθετοι περιορισμοί 

Β.1. Τιμολογιακοί περιορισμοί
Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν συστάσεις νομίμως για την τιμή 

μεταπώλησης προς τους λιανοπωλητές ή να 

θέτουν ανώτατη τιμή μεταπώλησης, δυνάμει του 

άρθρου 4 α του Κανονισμού, εφόσον το μερίδιο 

αγοράς του προμηθευτή δεν υπερβαίνει το 

30% της σχετικής αγοράς στην οποία πωλεί τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες 

και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή δεν 

8 C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
SAS, απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 2011 «Η ρήτρα 
μίας σύμβασης που απαγορεύει στους διανομείς εταιρίας 
καλλυντικών προιόντων να πουλάν τα προιόντα μέσω 
Διαδικτύου ισοδυναμεί με περιορισμό του ανταγωνισμού 
εξ αντικειμένου, ο οποίος δεν δικαιολογείται απο....την 
ανάγκη διατήρησης της εικόνας  κύρους των επίμαχων 
προιόντων και δεν επωφελείται απο τον Κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία».

υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην 

οποία αγοράζει τα αναφερόμενα στη σύμβαση 

αγαθά ή υπηρεσίες. Η παραπάνω δυνατότητα 

παρέχεται υπό τον όρο ότι οι τιμές αυτές δεν 

ισοδυναμούν με καθορισμένη ή ελάχιστη τιμή 

πώλησης.  Η πρακτική του καθορισμού της 

τιμής μεταπώλησης ή του ορισμού ελάχιστης 

τιμής οδηγεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού 

εξ αντικειμένου και χαρακτηρίζεται ως 

περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας. Το 

42% των λιανοπωλητών αναφέρει ότι έχει 

υποστεί τιμολογιακούς περιορισμούς.

Β.2. Διπλή τιμολόγηση
Η διπλή τιμολόγηση έγκειται στην χρέωση 

διαφορετικών τιμών στον ίδιο λιανοπωλητή 

για το ίδιο προϊόν, ανάλογα με το αν πρόκειται 

να γίνει διάθεση του προϊόντος σε ηλεκτρονικό 

ή σε παραδοσιακό κατάστημα. Ωστόσο, η 

εν λόγω πρακτική έχει ως αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση προσέγγισης περισσότερων 

πελατών, περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό 

και ως εκ τούτου θεωρείται περιορισμός 

ιδιαίτερης σοβαρότητας, βάσει του άρθρου 

52 δ των Κατευθυντήριων γραμμών για τους 

κάθετους περιορισμούς. Ανεκτή μπορεί να 

θεωρηθεί η διπλή τιμολόγηση σε περίπτωση 

που η εφαρμογή της γίνεται υπό το πρίσμα της 

καταπολέμησης του παρασιτικού ανταγωνισμού. 

Η χρέωση διαφορετικών τιμών για το ίδιο προϊόν 

σε διαφορετικούς λιανοπωλητές δεν εμπίπτει 
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στην παραπάνω απαγορευτική διάταξη, καθώς 

θεωρείται μέρος της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Β.3. Περιορισμοί στις πωλήσεις σε 
διαδικτυακές αγορές
Είτε η απόλυτη απαγόρευση χρήσης διαδικτυκών 

αγορών (π.χ Amazon) είτε η επιβολή 

περιορισμών σε αγορές που δεν πληρούν 

κριτήρια ποιότητας, κατά την Έκθεση, δεν 

ισοδυναμούν κατ’ανάγκη με περιορισμούς 

ιδιαίτερης σοβαρότητας, καθώς η χρήση 

του διαδικτύου ως διόδου πώλησης δεν 

παραβλάπτεται εκ προοιμίου. Τέτοιου είδους 

περιορισμοί αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια 

των κατασκευαστών να διαφυλάξουν την 

ποιότητα,καινοτομία και γνησιότητα των 

προϊόντων τους (βλ προϊόντα απομίμησης). 

Συνεπώς, οι περιορισμοί στις πωλήσεις σε 

διαδικτυακές αγορές κατ’αρχήν απολαμβάνουν 

το ευεργέτημα της απαλλαγής του Κανονισμού, 

εφόσον το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή δεν 

υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην 

οποία πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά 

ή  υπηρεσίες και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή 

δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην 

οποία αγοράζει τα αναφερόμενα στη σύμβαση 

αγαθά ή υπηρεσίες. Εντούτοις, το σχετικό 

ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αίτησης 

προδικαστικής απόφασης9 και δεν αποκλείεται 

9 C-230/16 Coty Germany GmbH κατά 
Parfümerie Akzente GmbH («Coty Germany»).

η υιοθέτηση διαφορετικής θέσης απο εκείνη της 

Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση.

Β.4. Γεωγραφικός αποκλεισμός
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, «οι καταναλωτές 

αποκλείονται από διασυνοριακές αγορές μέσω 

διαδικτύου, διότι οι λιανοπωλητές αρνούνται 

να πραγματοποιήσουν πώληση σε πελάτες στο 

εξωτερικό, εμποδίζοντας για παράδειγμα την 

πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους, παραπέμποντας 

τους πελάτες σε δικτυακούς τόπους που 

στοχεύουν σε άλλα κράτη μέλη ή απλώς 

αρνούμενοι να πραγματοποιούν διασυνοριακές 

παραδόσεις ή να δέχονται διασυνοριακές 

πληρωμές».  Η πρακτική αυτή επικουρείται απο 

το ότι το 38% των λιανοπωλητών συγκεντρώνει 

πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του 

πελάτη, όπως η διεύθυνση IP του, η ταχυδρομική 

διεύθυνση ή διεύθυνση παράδοσης, προκειμένου 

να εφαρμόσει γεωγραφικό αποκλεισμό.

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός διαφεύγει του 

πεδίου του 101 ΣΛΕΕ, εφόσον απορρέει 

απο μονομερή απόφαση εταιρείας που 

δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση και όχι από 

συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ 

διαφόρων επιχειρήσεων που αποσκοπούν 

στον κατακερματισμό των αγορών σύμφωνα 

με τα εθνικά σύνορα ή οι οποίες καθιστούν 

την αλληλοδιείσδυση των εθνικών αγορών πιο 

δύσκολη. Καθίσταται σαφές, λοιπόν, πως ο 

συμβατικός γεωγραφικός αποκλεισμός θεωρείται 
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περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας  με 

βάση το άρθρο 4β του Κανονισμού. Δυνατός 

είναι, ωστόσο, ο περιορισμός των ενεργητικών 

πωλήσεων10 στην αποκλειστική περιοχή ή 

σε αποκλειστική πελατεία που προορίζεται 

για τον προμηθευτή ή έχει παραχωρηθεί 

από τον προμηθευτή σε άλλο αγοραστή, 

εφόσον ο περιορισμός αυτός δεν περιορίζει 

τις πωλήσεις από τους πελάτες του αγοραστή.

Γ. Συλλογή δεδομένων
H ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων, όπως οι 

τιμές και οι ποσότητες των προϊόντων, ανάμεσα 

σε ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται 

στο ίδιο επίπεδο αγοράς, απασχολεί το 

δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και τις 

εθνικές αρχές των κρατών, καθώς μπορεί να 

είναι ένδειξη για υιοθέτηση εναρμονισμένων 

πρακτικών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Μία 

επιχείρηση κατ’αυτόν τον τρόπο καθορίζει έναν 

ομοιόμορφο τρόπο δράσης και εξασφαλίζει την 

επιτυχία της «με την εκ των προτέρων εξάλειψη 

κάθε αβεβαιότητας ως προς τη συμπεριφορά 

των άλλων σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία 

10 Η Παρ. 51 των κατευθυντήριων γραμμών  
ορίζει τις «ενεργητικές πωλήσεις» ως : η ενεργητική 
προσέγγιση μεμονωμένων πελατών, για παράδειγμα 
με απευθείας ταχυδρομικές αποστολές, ιδίως με 
αποστολή ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ή 
επισκέψεις· ή η ενεργητική προσέγγιση συγκεκριμένης 
ομάδας πελατών ή πελατών σε συγκεκριμένη περιοχή 
μέσω διαφημίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή 
στο Διαδίκτυο ή μέσω άλλων ενεργειών προώθησης 
που στοχεύουν ειδικά σ’ αυτή την ομάδα πελατών ή σε 
πελάτες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, ενω 
τις «παθητικές πωλήσεις» ως : η ανταπόκριση στη ζήτηση 
που εκφράζεται αυτοβούλως από μεμονωμένους πελάτες, 
περιλαμβανομένης της παράδοσης αγαθών σ’ αυτούς.

αυτής της δράσης, όπως το ποσό,  αντικείμενο,  

ημερομηνία και  τόπο των […] συναλλαγών»11.

IV Επίλογος

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, όπως 

καταγράφονται στην Έκθεση, αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο με βάση το οποίο ερμηνεύεται 

το Δίκαιο της ΕΕ και το οποίο συνακόλουθα 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν 

ελεύθερα τη δραστηριότητά τους, μακριά απο το 

ενδεχόμενο να βρεθούν υπόλογες για παράβιασεις 

του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει απο την 

Επιτροπή12, κατόπιν των ευρημάτων που 

συγκεντρώθηκαν με βάση τα ερωτηματολόγια, 

χωρίς αυτό να αποκλείει και τις εκάστοτε 

Εθνικές Αρχές13 από το να διεξάγουν τη 

δική τους έρευνα σε εγχώριο επίπεδο.

11 ΔΕΕ, Απόφαση της 14.7.1972 υπόθεση 
Dyestuffs C-48/69, Συλλογή 1971, 619.

12 Η εταιρεία Guess ερευνάται για γεωγραφικό 
αποκλεισμό , ενώ η Asus, Denon & Marantz, Philips και 
Pioneer για καθορισμό τιμών μεταπώλησης.

13 Στην Ελλάδα αρμόδια είναι η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού δυνάμει του άρθρου 12 και 14 του 
Ν.3959/2011.
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Ι. Γενικά-Οριοθέτηση από 
συναφείς θεσμούς

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των 

άρθρων 20 παρ. 1, 94 και 95 του 

Συντάγματος συνάγεται ότι ο κοινός νομοθέτης 

υποχρεούται να εξασφαλίζει την δυνατότητα 

έννομης προστασίας έναντι των εκτελεστών 

πράξεων των διοικητικών αρχών. Η προστασία 

αυτή, κατά την έννοια των παραπάνω 

διατάξεων, δεν αφορά μόνο την οριστική 

επίλυση της ένδικης διαφοράς, δηλαδή την 

έκδοση οριστικής αποφάσεως επί του κυρίου 

ενδίκου βοηθήματος, αλλά περιλαμβάνει και 

την προσωρινή δικαστική προστασία, δηλαδή 

την λήψη του μέτρου που κρίνεται κατάλληλο 

για να αποσοβηθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη 

που κατά περίπτωση συνδέεται με την άμεση 

εκτέλεση της διοικητικής πράξης, ήτοι για να 

αποσοβηθεί η ματαίωση του σκοπού, για τον 

οποίο παρέχεται το κύριο ένδικο βοήθημα1. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις των άρθρων 200-

205Α του Κωδ.Διοικ.Δικ. δίνουν την δυνατότητα 

1 Ε.Α. 718/1993, 57/2009

αναστολής των ατομικών διοικητικών πράξεων οι 

οποίες έχουν προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον 

των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων μέχρι 

την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί αυτών.  

Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των άρθρων 

200 και 201 Κωδ.Διοικ.Δικ. συνάγεται ότι η 

αναστολή εκτέλεσης ατομικής εκτελεστής 

διοικητικής πράξης παρέχεται  σε κάθε 

περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της 

προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την 

αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 

πράξης και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί 

αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, 

όπως κατωτέρω υπό ii, αναφέρεται. Χορηγείται 

δε μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε την 

προσφυγή από το δικαστήριο (μονομελές ή 

τριμελές) που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της 

κύριας υπόθεσης με συνοπτικά αιτιολογημένη 

απόφασή του, η οποία μπορεί να διατάσσει 

την μερική ή ολική αναστολή εκτέλεσης ή 

να απορρίπτει την αίτηση. Η εκδίκαση της 

αίτησης αναστολής γίνεται σε συμβούλιο χωρίς 

την παρουσία των διαδίκων (άρθρο 204 Κωδ.

Διοικ.Δικ.) και η απόφαση επί αυτής μπορεί 

να διατάσσει και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο 

Ο θεσμός της αναστολής εκτέλεσης ατομικών 
διοικητικών πράξεων των άρθρων 200-205Α Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας

Κυπαρισσία Δαλακούρα,                                                                                                             
Ασκούμενη Δικηγόρος, LLM 
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χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από τις 

προτάσεις των διαδίκων. Η απόφαση επί της 

αναστολής ισχύει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 

σε αυτήν, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 

για την προσφυγή (άρθρο 205 Κωδ.Διοικ.Δικ.). 

Θα πρέπει εξαρχής η αναστολή εκτέλεσης των 

άρθρων αυτών που χορηγείται σε 

περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον των 

διοικητικών δικαστηρίων να οριοθετηθεί:

i) από την αναστολή του άρθρου 26Κ.Διοικ.

Διαδ. που δίνει την δυνατότητα στην Διοίκηση 

να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης με διοικητική προσφυγή 

(αίτηση θεραπείας, ιεραρχική, ειδική ή 

ενδικοφανή) πράξης είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον 

διοικούμενο, ο οποίος μπορεί είτε να σωρεύσει 

το αίτημά του στο δικόγραφο της διοικητικής 

προσφυγής είτε να το υποβάλλει αυτοτελώς. 

ii) από την αναστολή εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων των άρθρων 206 κ.επ. του Κωδ.Διοικ.

Δικ που χορηγείται με συνοπτικά αιτιολογημένη 

απόφαση του Δικαστηρίου σε περίπτωση που 

η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου 

δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή 

εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης 

και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 

από εκείνον που άσκησε το ένδικο μέσο.

Στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται μία 

συνοπτική προσέγγιση του θεσμού της 

αναστολής εκτέλεσης των άρθρων 200-205Α του 

Κωδ.Διοικ.Δικ.  και ιδίως των εξής επιμέρους 

ζητημάτων: α) διοικητικές πράξεις που 

υπόκεινται σε αναστολή εκτέλεσης, β) βασικές 

προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής, 

γ) ζητήματα αναστολής και χρέη προς το 

Δημόσιο δ) προσωρινή διαταγή αναστολής 

εκτέλεσης και περιπτώσεις αναρμοδιότητας.

ΙΙ. Επιμέρους ζητήματα 

Α. Διοικητικές πράξεις που υπόκεινται σε 
αναστολή εκτέλεσης
Σε αναστολή εκτέλεσης υπόκεινται οι θετικού 

περιεχομένου πράξεις των διοικητικών αρχών, 

δηλαδή αυτές που η έκδοσή τους συνεπάγεται 

μεταβολή της υφιστάμενης νομικής και 

πραγματικής κατάστασης, ενώ μέσω της 

αναστολής εκτέλεσης ζητείται η αποτροπή της 

μεταβολής αυτής μέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί του κύριου ένδικου βοηθήματος. 

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται αναστολή εκτέλεσης 

των αρνητικών πράξεων της Διοίκησης καθώς 

αυτή θα δημιουργούσε υποχρέωση της 

Διοίκησης για έκδοση συγκεκριμένης πράξης και 

θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του 

Δικαστηρίου στην αρμοδιότητα της Διοίκησης 

κατά παράβαση της διάκρισης των εξουσιών του 

άρθρου 26 του Συντάγματος. Θα διαμόρφωνε 

δε μία νέα κατάσταση, γεγονός που αντιβαίνει 

στους σκοπούς του θεσμού της αναστολής, που 

εξαντλούνται στην αποτροπή της υφιστάμενης 
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νομικής ή πραγματικής κατάστασης έως την 

έκδοση οριστικής απόφασης2. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αρνητικών πράξεων που δεν 

επιδέχονται αναστολή εκτέλεσης αποτελούν: η 

απόφαση της Διοίκησης περί μη χορήγησης 

πολιτικού ασύλου, η άρνηση της διοίκησης 

να ανακαλέσει απαλλοτρίωση, η άρνηση της 

διοίκησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

καταστήματος3  καθώς και οποιαδήποτε πράξη με 

την οποία εκδηλώνεται παράλειψη της Διοίκησης. 

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης της 
αναστολής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 η αίτηση 

αναστολής απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή 

είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη και β) 

αν κατά την στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, 

των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου 

συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες 

από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από 

την ωφέλεια του αιτούντος. Ως προς την πρώτη 

αρνητική προϋπόθεση να σημειωθεί πως 

προδήλως απαράδεκτη είναι ιδίως η προσφυγή 

που στρέφεται κατά μη εκτελεστής πράξης, είναι 

αόριστη χωρίς κανένα λόγο4 ή δεν υπογράφεται 

από δικηγόρο αν και απαιτείται ενώ ως αβάσιμη 

θεωρείται η νόμω αβάσιμη προσφυγή καθώς 

και η ουσία αβάσιμη προσφυγή για την οποία 

το δικαστήριο σχηματίζει πεποίθηση με μόνη 

2 ΕΠ.Αν. ΣτΕ 396/90, ΕλλΔνη 34/915
3 Επ.Αν.ΣτΕ 270/90, Επ.Αν.ΣτΕ 219/90, Επ.Αν.

ΣτΕ 957/2000
4 ΕπΑν ΣτΕ 1043/2007

την εκτίμηση του δικογράφου της χωρίς να 

έχει υποχρέωση να διατάξει αποδείξεις ή να 

εκτιμήσει τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Ως 

προς την δεύτερη αρνητική προϋπόθεση που 

περιλαμβάνει μία στάθμιση της ωφέλειας του 

αιτούντος με συμφέροντα τρίτων και με το 

δημόσιο συμφέρον πρέπει να σημειωθεί πως η 

διάταξη αυτή διαμορφώθηκε από τον νομοθέτη 

με πρότυπο την νομολογία της Επιτροπής 

Αναστολών του ΣτΕ για το αντίστοιχο άρθρο 52 

του π.δ.18/1988 η οποία καθιέρωσε την έννοια 

του «δημόσιου συμφέροντος» προκειμένου να 

κρίνει αν πρέπει να ανασταλεί ή όχι η εκτέλεση 

μίας διοικητικής πράξης που έχει προσβληθεί 

με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ5. Η 

αόριστη αυτή νομική έννοια του «δημοσίου 

συμφέροντος» έχει πολλάκις δεχτεί κριτική6 

ως προς τις ερμηνευτικές αυθαιρεσίες που 

μπορεί να προκαλέσει και ιδίως ως προς τον 

κίνδυνο να ματαιωθεί στην ουσία η δυνατότητα 

παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

Είναι συνηθισμένο εξάλλου το Δημόσιο ιδίως 

σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές 

να επικαλείται στα υπομνήματά του ως 

λόγους δημοσίου συμφέροντος το ταμειακό 

συμφέρον, την απώλεια δημόσιων εσόδων και 

την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

ισχυρισμούς που αν ο διοικητικός δικαστής 

5 Β.Σκουρής, ‘Η αναστολή εκτέλεσης των 
διοικητικών πράξεων’, γ΄ έκδοση, 1994, σελ. 24 επ., 29 
επ.

6 Ε.Βενιζέλος, Μονογραφία, ‘Το γενικό συμφέρον 
και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, 
1990, Β.Σκουρής, ‘Η αναστολή εκτέλεσης των 
διοικητικών πράξεων’, σελ. 88 επ.
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δεχτεί ως βάσιμους κινδυνεύει να ματαιώσει 

οριστικά την προσωρινή δικαστική προστασία 

στις εν λόγω διαφορές. Προς την ορθότερη 

κατεύθυνση της αποφυγής ταύτισης του 

ταμειακού με το δημόσιο συμφέρον κινείται η 

υπ’ αριθμόν 21/2000 Απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιώς η οποία χορηγώντας 

αναστολή κατά απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου ορίζει ρητά στο αιτιολογικό 

της πως οι ταμιευτικοί και δημοσιονομικοί 

σκοποί του Δημοσίου δεν μπορούν να 

αναγνωριστούν ως λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Από την άλλη πλευρά, βασικές θετικές 

προϋποθέσεις για την αποδοχή της αναστολής 

εκτέλεσης συνιστούν η ανεπανόρθωτη βλάβη 

του προσφεύγοντος από την εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης πράξης και η πρόδηλη 

βασιμότητα του κύριου ένδικου βοηθήματος.

Ως ανεπανόρθωτη βλάβη κατά το άρθρο 202 

παρ. 1 νοείται η μη αναστρέψιμη βλάβη αλλά 

και εκείνη η αποκατάσταση της οποίας υπό τις 

συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες 

θα ήταν για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να αδυνατεί να την επιτύχει7. 

Η επικαλούμενη βλάβη πρέπει να αποτελεί 

άμεση και αναγκαία συνέπεια της εκτέλεσης 

της προσβαλλόμενης πράξης και επομένως 

αποκλείεται η αναστολή εκτέλεσης όταν η βλάβη 

προέρχεται από αντανακλαστικές συνέπειες της 

προσβαλλόμενης πράξης ή από άλλα διοικητικά 

7 Επ.Αν.ΣτΕ Ολομ. 496/2011

μέτρα που τυχόν επιβλήθηκαν με βάση την 

προσβαλλόμενη πράξη8. Η αναστολή αποκλείεται 

να χορηγηθεί για υποθετική ή ενδεχόμενη, 

έμμεση, μελλοντική ή συντελεσθείσα βλάβη. 

Νομολογιακά δε έχει κριθεί ως ανεπανόρθωτη 

βλάβη: α) ο σοβαρός οικονομικός κλονισμός 

της επιχείρησης (Επ.Αν.ΣτΕ 254/1986), β) η 

μείωση της φήμης (Επ.Αν.ΣτΕ 299/1084), γ) η 

στέρηση μέσων βιοπορισμού (Επ.Αν.ΣτΕ 225, 

231, 237, 392/1986), δ) η απώλεια πελατείας 

(Επ.Αν.ΣτΕ 111/1990). Η χρηματική ζημία 

αναγνωρίζεται ως ανεπανόρθωτη μόνο αν 

προκαλεί ισχυρό οικονομικό κλονισμό, ο 

οποίος για τα μεν φυσικά πρόσωπα ισοδυναμεί 

με στέρηση μέσων βιοπορισμού, για τα δε 

νομικά πρόσωπα με σοβαρό κλονισμό της 

επιχείρησης ενώ σε καμία περίπτωση δεν 

αναγνωρίζεται η ηθική βλάβη ως λόγος που 

δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής εκτέλεσης9. 

Στην δεύτερη δε παράγραφο του άρθρου 202 

του ΚΔΔ εισάγονται προκειμένου περί 

φορολογικών, τελωνειακών διαφορών και 

διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, περιορισμοί 

στην εξουσία του δικαστηρίου της αναστολής ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να 

χορηγήσει προσωρινή δικαστική προστασία στον 

αιτούντα. Στις κατηγορίες αυτές, σε περίπτωση 

αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής 

8 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ πράξης-βλάβης αποτελεί η 
ΕπΑνΣτΕ Ολομ. 322/2013

9 ΕπΑνΣτΕ Ολομ. 322/2013
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προστασίας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης πράξης καθ’ εαυτήν, αλλά 

απαγορεύεται η λήψη από την Διοίκηση των 

αναφερομένων στην παράγραφο 1 μέτρων. 

Τούτο δε ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο 

αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από την λήψη 

των συγκεκριμένων μέτρων. Στην περίπτωση, 

επομένως, αυτή είναι δυνατή η αναστολή 

μόνον ως προς τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα. 

Αντιθέτως, από τον συνδυασμό των διατάξεων 

της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1, 

προκύπτει ότι και επί διαφορών με χρηματικό 

αντικείμενο είναι δυνατή η αναστολή εκτελέσεως 

της προσβαλλομένης πράξεως καθ’ εαυτήν, 

δηλαδή η καθ’ ολοκληρίαν αποδοχή της 

αιτήσεως αναστολής, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι 

το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 

Με την τελευταία παρατήρηση αυτή περνάμε 

στην δεύτερη θετική προϋπόθεση χορήγησης 

αναστολής εκτέλεσης, ήτοι στο προδήλως 

βάσιμο της προσφυγής. Μπορεί, επομένως, το 

δικαστήριο της αναστολής να χορηγήσει την 

αναστολή εκτέλεσης αν κρίνει ότι το κύριο ένδικο 

είναι προδήλως βάσιμο ενώ απλή πιθανολόγηση 

δεν αρκεί. Προδήλως βάσιμο είναι το ένδικο 

βοήθημα το οποίο βασίζεται σε πάγια νομολογία 

ή σε νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ (Επ.

Αν.ΣτΕ Ολομ. 496/2011). Ακόμη, όταν η 

διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης βάσει της 

οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη ατομική 

διοικητική πράξη κρίνεται από το δικαστήριο 

της αναστολής αντισυνταγματική (Επ.Αν.ΣτΕ 

245/2004) ή έχει ήδη κριθεί από το ΣτΕ ως 

αντισυνταγματική (Επ.Αν.ΣτΕ 631/2001) τότε 

το κύριο ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής θεωρείται 

προδήλως βάσιμο. Τέλος, σημαντικές νομικές 

πλημμέλειες της προσβαλλόμενης διοικητικής 

πράξης, όπως είναι ενδεικτικά η παραβίαση 

δεδικασμένου απόφασης ΣτΕ ή διοικητικού 

εφετείου, η έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας ή 

η αναρμοδιότητα ως προς το όργανο που 

την εξέδωσε, και οι οποίες πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να προκύπτουν σαφώς από τον 

φάκελο, οδηγούν στην παραδοχή του προδήλου 

βάσιμου της προσφυγής και συνακόλουθα 

στην χορήγηση αναστολής εκτέλεσης.

Γ. Αναστολή εκτέλεσης και χρέη προς το 
Δημόσιο
Κατά το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 2238/1994 

«Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» 

όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι: 

«Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της 

διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο 

εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως 

από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, 

πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων 

με αυτόν φόρων και τελών. Το ποσό αυτό 

βεβαιώνεται μετά την πάροδο της προθεσμίας 

για διοικητική επίλυση της διαφοράς και πριν 

από τη διαβίβαση της προσφυγής στο διοικητικό 
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δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. 

Η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 

(ΦΕΚ 97 Α), δεν αποκλείει την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας βεβαίωσης και ταμειακώς του 

παραπάνω ποσοστού του αμφισβητούμενου 

κύριου φόρου, του πρόσθετου φόρου και των 

λοιπών συμβεβαιουμένων φόρων και τελών». 

Στην ουσία με την διάταξη αυτή δίνεται η 

δυνατότητα στις οικονομικές υπηρεσίες να 

προβαίνουν στην ταμειακή βεβαίωση του 

αμφισβητούμενου φόρου ενόσω είναι σε ισχύ 

προσωρινή διαταγή Προέδρου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου ή απόφαση του εν λόγω 

δικαστηρίου, με την οποία αναστέλλεται η 

εκτέλεση της καταλογιστικής πράξεως, ήτοι 

του νομίμου τίτλου υπό ευρεία έννοια για τη 

βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. Μάλιστα, 

η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και 

σε περιπτώσεις βεβαίωσης και καταβολής 

προστίμων του Κ.Β.Σ10. Εξάλλου βάσει του 

άρθρου 7 παρ. 2 Ν.4224/2013 επιτρέπεται 

πλέον η διενέργεια ταμειακής βεβαίωσης 

για όλα τα δημόσια χρέη παρά το γεγονός 

ότι έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης του 

νόμιμου τίτλου (της καταλογιστικής πράξης). 

10 Για τη συνταγματικότητα της διάταξης ως προς 
τυχόν παραβίαση του δικαιώματος παροχής προσωρινής 
δικαστικής προστασίας καθώς και για την έννομες 
συνέπειες της βλ. αναλυτικά την ΣτΕ 1538/2015 και την 
ΣτΕ Ολ.2563/2015.

Ως συνέπεια της έκδοσης της ταμειακής 

βεβαίωσης, το χρέος προς το Δημόσιο 

καθίσταται ληξιπρόθεσμο και αρχίζει κανονικά 

η επιβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής χωρίς όμως να είναι δυνατή η λήψη 

αναγκαστικών μέτρων (κατάσχεση κλπ.) ενώ 

αφενός αν ο διοικούμενος νικήσει στην δίκη επί 

της προσφυγής δεν θα χρειαστεί να καταβάλει 

τις προσαυξήσεις, οι οποίες θα ακυρωθούν 

μαζί με την ταμειακή βεβαίωση, αφετέρου αν 

ο διοικούμενος ηττηθεί  το Δημόσιο δε θα 

ζημιωθεί κατά το ποσό των προσαυξήσεων11.

Μετά την ταμειακή βεβαίωση, η έκδοση 

προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης 

ή απόφασης του δικαστηρίου που αναστέλλει 

την είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού 

αδρανοποιεί την ταμειακή βεβαίωση και 

καθιστά αδύνατη την διενέργεια περαιτέρω 

πράξεων διοικητικής εκτέλεσης για όσο 

διαρκεί η αναστολή, χωρίς βέβαια να 

θίγει τη νομιμότητά της. Χαρακτηριστική 

σχετική απόφαση είναι η ΣτΕ 1369/2007, 

η οποία κατακύρωσε την 323/1997 του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου 

σύμφωνα με την οποία μεταρρυθμίστηκε 

η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και 

το πρόγραμμα του πλειστηριασμού στο 

βαθμό που βασίστηκαν σε τριπλότυπα 

11 ΣτΕ 1874/2015, Ερμ. Κωδ. Διοικ.Δικ, 
Βλαδίμηρος Μωυσίδης, Εκδόσεις Σάκκουλα 2017, 
άρθρο 200 ΚΔιοικΔικ
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βεβαίωσης για τα οποία είχε χορηγηθεί 

προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης.

 

Δ. Προσωρινή διαταγή αναστολής 
εκτέλεσης - Περιπτώσεις αναρμοδιότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 2 Κωδ.Διοικ.

Δικ. (ν. 2717/1999), ο δικαστής μπορεί 

να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής 

εκτέλεσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

διαδίκου υποβληθέντος μαζί με την αίτηση 

αναστολής του άρθρου 200 Κωδ.Δοικ.Δικ. 

Η προσωρινή διαταγή αποτελεί εκτελεστή 

πράξη της δικαστικής αρχής που δεσμεύει την 

Διοίκηση ώστε να απέχει από την εκτέλεση 

της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης12 και 

ισχύει από την έκδοσή της χωρίς να απαιτείται 

γνωστοποίηση αυτής στη διοίκηση ή στα όργανα 

της εκτέλεσης, στοιχείο που την διαφοροποιεί 

από την προσωρινή διαταγή του ΚΠολΔικ η 

οποία είναι δεσμευτική υπό την προϋπόθεση 

της γνωστοποίησης στον καθ’ ού απευθύνεται13. 

Κατά τη ρητή δε διατύπωση της παραγράφου 3 

του άρθρου 204 Κωδ.Διοικ.Δικ, η προσωρινή 

διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης 

επί της αίτησης αναστολής. Περαιτέρω και 

σύμφωνα με το άρθρο 12 Κωδ.Δοικ.Δικ. σε 

περίπτωση αναρμοδιότητας υπέρ του ΣτΕ 

το ένδικο βοήθημα παραπέμπεται στο ΣτΕ 

12 ΑΠ 4/2004, Ολ. ΣτΕ 2040/2007 περί της 
υποχρεώσεως συμμόρφωσης της Διοίκησης με αποφάσεις 
παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας

13 ΣτΕ 1369/2007

με απόφαση του δικάζοντος Δικαστηρίου 

ενώ κατά το άρθρο 201 παρ. 2 σε συνδυασμό 

με το άρθρο 126Α παρ.1 Κωδ.Δοικ.Δικ. σε 

κάθε περίπτωση αναρμοδιότητας, η αίτηση 

αναστολής παραπέμπεται υποχρεωτικά μαζί με 

την κύρια υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

Αλλά και αντιστρόφως, δηλαδή σε περίπτωση 

που δεν έχει εκδικαστεί και παραπεμφθεί το 

κύριο ένδικο βοήθημα και το αρμόδιο για την 

εκδίκαση της αίτησης αναστολής Συμβούλιο 

κρίνει εαυτόν αναρμόδιο, τότε αρμοδιότητα 

για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης 

αναστολής έχει το Συμβούλιο του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Δικαστηρίου (δηλαδή κι αν δεν έχει 

παραπεμφθεί ακόμη σε αυτό το κύριο ένδικο 

βοήθημα). Το παράδοξο αυτό δικαιολογείται 

ώστε να μην στερείται ο διοικούμενος της 

σκοπούμενης με την αίτηση αναστολής επίκαιρης 

δικαστικής προστασίας κατά το χρονικό διάστημα 

μέχρι της τυχόν παραπομπής της κύριας υπόθεσης 

στο αρμόδιο δικαστήριο14. Σε άλλη διατύπωση 

της ΕΠ.ΑΝ.ΣτΕ 369/2010 ορίζεται πως 

«αρμόδιο να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως 

διοικητικής πράξεως (…) είναι, αποκλειστικά 

και μόνο, το δικαστήριο στη δικαιοδοσία του 

οποίου ανήκει η ακύρωση της πράξεως αυτής».

Μάλιστα το αναρμόδιο Συμβούλιο οφείλει να 

παραπέμψει την αίτηση αναστολής και 

απαγορεύεται να εκδώσει προσωρινή 

διαταγή αναστολής εκτελέσεως της πράξης 

14 ΔΠρ.Αθ. 1681/2001
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όταν διαπιστώνεται ότι η υπόθεση υπάγεται 

στην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου15.  

Συμπερασματικά συνάγεται από τα ανωτέρω ότι 

σε περίπτωση που έχει εκδοθεί προσωρινή 

διαταγή αναστολής εκτέλεσης από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος ή του Δικαστηρίου 

και στη συνέχεια εκδοθεί επί της αιτήσεως 

αναστολής παραπεμπτική απόφαση στο ΣτΕ, 

τότε η προσωρινή διαταγή χάνει την  ισχύ 

της λόγω της έκδοσης απόφασης επί της 

αιτήσεως. Η απώλεια αυτή της προσωρινής 

δικαστικής προστασίας θα μπορούσε ίσως να 

αντισταθμιστεί με το δικαίωμα υποβολής εκ 

νέου αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής 

στο αρμόδιο πλέον ΣτΕ κατά το άρθρο 52 

του πδ. 18/1989. Να σημειωθεί πως η αίτηση 

αυτή δε θεωρείται δεύτερη διότι η διάταξη της 

παρ. 6 του άρθρου 203 του ΚΔΔ, σύμφωνα με 

την οποία «δεύτερη αίτηση αναστολής, κατά 

της ίδιας πράξης είναι απαράδεκτη, εκτός αν ο 

αιτών έχει ήδη υποβάλλει παραίτηση από την 

πρώτη», δεν καταλαμβάνει και την περίπτωση 

αίτησης ενώπιον αναρμόδιου δικαστηρίου16.

15 ΕΠ.ΑΝ.ΣτΕ 360/2010
16 Ερμ.Κωδ.Διοικ.Δικον., Βλαδίμηρος Μωυσίδης, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Στ΄ Έκδοση, 2017, άρθρο 204 
Κωδ.Διοικ.Δικ.
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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

Με την εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου 

τον τελευταίο αιώνα, σήμερα τα 

ονόματα χώρου αποτελούν βασικό εργαλείο 

για τις επιχειρήσεις, είτε για επικοινωνιακούς 

λόγους είτε για άμεσα εμπορικούς. Πλέον είναι 

κομμάτι μιας καθημερινότητας  εκατομμυρίων 

χρηστών του διαδικτύου με αποτέλεσμα να 

προκύπτουν σοβαρά ζητήματα για τον τρόπο 

που αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

και για τον τρόπο που γίνεται η εκμετάλλευση 

τους αλλά και προστατεύονται. Όπως είναι 

εύκολα αντιληπτό, τα ονόματα χώρου έχουν μια 

οικουμενικότητα και αυτό δυσκολεύει τις κατά 

περίπτωση έννομες τάξεις, μαζί και την  ελληνική 

έννομη τάξη. Ως εκ τούτου η εκμετάλλευση τους 

επιμερίζεται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Αρχικά, στην ελληνική έννομη τάξη το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για την νομική 

στοιχειοθέτηση και την προστασία των 

ονομάτων χώρου αποτελείται από ένα πλέγμα 

διατάξεων νομοθετημάτων. Ειδικά,  τα κρίσιμα 

νομοθετήματα είναι: α) ο Ν. 4070/2012, β) 

η υπ’ αριθ. 750/2/19-2-2015 Απόφαση της 

ΕΕΤΤ, γ) ο Ν. 4072/2012, περί προστασίας 

των εμπορικών σημάτων, δ) το ν.δ. 146/1914, 

περί αθέμιτου ανταγωνισμού και ε) ο Αστικός 

Κώδικας. Συμπληρωματικά αλλά όχι 

αναπληρωματικά λειτουργεί η πάγια νομολογία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ και οι απόψεις του Διεθνούς Οργανισμού 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελούν 

ερμηνευτικό εργαλείο. Τέλος, εποπτεύον όργανο 

της Ελληνικής Πολιτείας και αρμόδιο ειδικά 

για την εκχώρηση και την διαχείριση ονομάτων 

χώρου με κατάληψη .gr είναι η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  κατά το 

αρ. 12 στοιχ. κδ’, μα’ του Ν. 4070/20111. 

Αφετηρία και πριν την έκθεση των επιμέρους 

υποστηρισθεισών απόψεων, τόσο από την 

νομολογία όσο και από την θεωρία, θα πρέπει 

να είναι η περιγραφή των ονομάτων χώρου, ήτοι 

η αναφορά των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. 

Γενικά μιλώντας είναι μια διαδικτυακή δήλωση-

πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη ή 

κατ´ άλλη διατύπωση, η ηλεκτρονική του 

1 Ειδικότερα, λεπτομερειακά τα ζητήματα 
εκχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου καθώς 
και η διοικητική διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ 
προβλέπονται στον Κανονισμό της, ήτοι  Απόφαση 
υπ’ αριθ. 750/02/19-02-2015 της ΕΕΤΤ, ΦΕΚ 
412/Β/24-03-2015 

Τα ονόματα χώρου (domain names) και η ελληνική 
έννομη τάξη

Σταύρος Κουρμπέτης,                                                                                                             
Ασκούμενος Δικηγόρος, Master in law and economics
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διεύθυνση ή το πρωτόκολλο ανοίγματος της 

ηλεκτρονικής σελίδας στον κυβερνοχώρο. 

Σύμφωνα με το lex artis τα ονόματα χώρου 

είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, ένας 

κωδικός2. Τα ονόματα χώρου, καλούνται 

και είναι ευρέως γνωστά ως ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις3 (και στην νομολογία συναντάται 

συχνά ο όρος “όνομα διαδικτύου”), επομένως 

εμπεριέχουν το στοιχείο της εξατομίκευσης, 

ήτοι δημιουργούν μια ειδικευμένη ταύτιση με 

αυτόν που κατέχει  μια διεύθυνση πρωτοκόλλου 

διαδικτύου (IP address). Κάθε όνομα χώρου 

μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από 

μια διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Το διαδίκτυο, 

αποτελείται από διευθύνσεις πρωτοκόλλου 

και κάθε διεύθυνση ευρίσκεται σε κάποιον 

Εξυπηρετητή (server). Επειδή, οι διευθύνσεις 

πρωτοκόλλου είναι μια συστοιχία τεσσάρων 

αριθμών για χάριν ευκολίας δημιουργήθηκαν 

τα ονόματα χώρου. Μεταξύ ονομάτων χώρου 

και διευθύνσεων πρωτοκόλλου απαραίτητη 

είναι η ύπαρξη  συστήματος ονομάτων τομέων 

(Domain Name System ή DNS), ήτοι ενός 

ιεραρχικού συστήματος ονοματοδοσίας για 

δίκτυα υπολογιστών, που χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο IP. Δηλαδή, το σύστημα αυτό 

2 Βλ. Αντωνόπουλου, Βιομηχανική ιδιοκτησία, 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία Β’ Έκδοση, σελ 334, και. 
Άνθιμου, Εισαγωγή στην προβληματική του Domain 
Name, ΔΕΕ 1999, 815 επ.

3 Κάθε όνομα χώρου αποτελείται τουλάχιστον 
από τρία μέρη: α) το Hyper Text Transfer Protocol και 
το   World Wide Web, β) το «domain» , το μεταβλητό 
επίπεδο μιας διεύθυνσης και γ) το Top Level Domain 
Name, Για παράδειγμα  το όνομα χώρου http://www. 
(α) enoid (β) . org (γ). 

μπορεί και αντιστοιχίζει τα ονόματα των 

υπολογιστών υπηρεσίας σε διευθύνσεις IP.  

Ειδικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού 

διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου 

(κανονισμός ΕΕΤΤ 750/02/19.02.2015, 

ΦΕΚ Β 412/2015) όνομα Χώρου (domain 

name) είναι ένα αλφαριθμητικό στοιχείο το 

οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο με σκοπό την χρήση, από το 

συγκεκριμένο πρόσωπο ή με την συναίνεση 

του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Εκ των ανωτέρω τα ονόματα χώρου είναι ένα 

άυλο αγαθό με την έννοια ότι είναι ασώματα 

αντικείμενα, αντιληπτά με την νόηση4. 

Ειδικότερα, επί του περιεχομένου γενικά τα 

άυλα αγαθά αφορούν είτε σε δημιουργική είτε 

σε ανταγωνιστική πνευματική δραστηριότητα5. 

Με άλλα λόγια, το όνομα χώρου είναι μια 

βιοτική σχέση που πρέπει να ρυθμιστεί, 

όπως θα περιέγραφε κάποτε και ο  Jhering.  

Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία περί 

εξουσιαστικού δικαιώματος το πρόσωπο και το 

άυλο αγαθό βρίσκονται σε άμεσο νομικό 

δεσμό, ομοιάζοντα με την σχέση κυριότητας6. 

Επομένως, με την εκχώρηση του ονόματος 

χώρου ο φορέας αποκτά αυτοτελές, erga 

omnes και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

4 Βλ. Παμπούκη, Το δίκαιον των διακριτικών 
γνωρισμάτων, σελ 124

5 Βλ. Αντωνόπουλου, ο.π., σελ 135-136
6 Βλ. Αντωνόπουλου, ο.π., σελ 139-140
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Κατά την κρατούσα και δογματικά συνεπέστερη 

άποψη στην θεωρία το όνομα χώρου είναι 

οιονεί (sui generis) διακριτικό γνώρισμα7 

(αλλιώς και έμμεσο διακριτικό γνώρισμα), 

προστατευόμενο από το δίκαιο πνευματικής 

ιδιοκτησίας, καθώς έχει αυτοτελή οικονομική 

αξία8. Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης του το 

όνομα χώρου δεν ταυτίζεται με την εμπορική 

επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το εμπορικό 

σήμα. Το οιονεί διακριτικό γνώρισμα 

όμως δεν εξατομικεύει μια επιχείρηση, μια 

εμπορική δραστηριότητα, ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία, αλλά έναν υπολογιστή ή μια ομάδα 

υπολογιστών, συνδεδεμένους στο δίκτυο9.

 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, το όνομα 

χώρου είναι αυτοτελώς προστατευόμενο 

οιονεί διακριτικό γνώρισμα και διαφέρει 

από το εμπορικό σήμα και το όποιο άλλο 

διακριτικό γνώρισμα μιας επιχείρησης. 

7 Βλ. την υπ΄αριθ. 4327/2003 απόφαση 
ΠολΠρωτΑθ και σύμφωνα με την οποία «Ενόψει της 
λειτουργίας του, το όνομα διαδικτύου χρησιμοποιείται 
εν οιονεί διακριτικού γνωρίσματος στα πλαίσια του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, συνδεόμενο στενά με στοιχεία 
εξατομίκευσης του “υλικού” κόσμου, καθώς συχνά 
αποτελείται από ονόματα, χαρακτηριστικά τμήματα 
επικοινωνίας, διακριτικούς τίτλους, σήματα που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές», επίσης 
τις υπ’ αριθ. 868/2001 ΜονΠρωτΠατρών  5911/2002 
ΜονΠρωτΑθ (Ασφ Μετρ)

8 Βλ. Περάκη, Γενικό μέρος του εμπορικού 
δικαίου, σελ. 301 επ. και την υπ’ αριθ. 637/1999 
ΜονΠρωτ Σύρου καθώς την μελέτη επ’ αυτής του 
Άνθιμου που τιτλοφορείται «Προστασία διακριτικών 
γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο (Μερικές σκέψεις 
σχετικά με την ένταξη του domain name στην ελληνική 
έννομη τάξη, με αφορμή την απόφαση 637/99 του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου).», δημοσιευμένη 
στην ΕΠΕΜΠΔ 1999, σελ. 1046 επ.

9 Βλ. Αντωνόπουλου,ο.π. , σελ 340

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό  το μεσαίο επίπεδο 

ενός ονόματος χώρου να περιλαμβάνει κάποιο 

στοιχείο που να ομοιάζει ή να είναι ταυτιζόμενο  

με προγενέστερο εμπορικό σήμα κάποιου τρίτου 

προσώπου10. Η προσβολή δεν λαμβάνει χώρα 

από την εκχώρηση αλλά δύναται να προέλθει και 

από την κατάθεση της αίτησης για εκχώρηση11. 

Σύμφωνα με το αρ. 125 παρ. 3 του Ν. 4072/2012, 

ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να 

απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις 

συναλλαγές χωρίς την άδεια του : α) σημείο 

ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα 

έχει καταχωρηθεί, β) σημείο για το οποίο, λόγω 

της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το σήμα 

και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα, 

υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου 

και του κινδύνου συσχέτισης και γ) σημείο 

ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα που έχει 

αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του 

10 Η καταχώριση του σήματος στο αρμόδιο 
Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα επ’ 
αυτού, τόσο με θετική όσο και με αρνητική όψη, κάτι 
που εκ του νόμου προκύπτει και από το άρθρο 125 του 
Ν. 4072/2012, αλλά και παρόμοια προστασία υπήρχε με 
τον Ν 2239/1994.

11 Φορέας ονόματος χώρου με κατάληξη .gr 
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται 
εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη .gr, ενώ 
καταχωρητής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς 
το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις 
καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί 
όνομα χώρου με κατάληξη .gr, όπως επίσης δηλώσεις 
μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμου, 
ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος, διαγραφής, 
ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων, αλλαγής καταχωρητή, 
ενεργοποίησης υπηρεσίας αυξημένης ασφάλειας σχετικά 
με ονόματα χώρου με κατάληξη .gr.
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σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη 

αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό 

χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου 

σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό 

χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν 

το σημείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα 

ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα 

ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης12, 

κίνδυνος συγχύσεως δημιουργείται όταν 

ενδεχόμενα το κοινό να μπορεί να πιστεύει ότι 

τα επίμαχα προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται 

από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από 

οικονομικά συνδεόμενες επιχειρήσεις. Η 

ύπαρξη τέτοιου κινδύνου συγχύσεως για το κοινό 

πρέπει να εκτιμάται σφαιρικά, λαμβανομένων 

υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν 

επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση13.

Ενόψει των ανωτέρω, το «domain name» θα 

πρέπει να απολαμβάνει προστασίας αντίστοιχης 

με εκείνη των διακριτικών γνωρισμάτων 

και αντιστρόφως ένα διακριτικό γνώρισμα 

θα πρέπει να προστατεύεται από τη χρήση 

ενός ονόματος διαδικτύου, παρά το γεγονός 

ότι προηγήθηκε χρονικά η καταχώριση 

12 Βλ. αποφάσεις επί των υποθέσεων ΓΕΕΑ κατά 
Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, σκέψη 33, και 
Nestlé κατά ΓΕΕΑ, C-193/06 P, EU:C:2007:539, σκέψη 
32.

13 Βλ. απόφαση επί της υπόθεσης SABEL, 
C-251/95, EU:C:1997:528, σκέψη 22, και ο.π. ΓΕΕΑ 
κατά Shaker σκέψη 34 και Nestlé κατά ΓΕΕΑ σκέψη 33.

αυτού στο διαδίκτυο, λαμβανομένων όμως 

υπόψη, των εκάστοτε κρίσιμων πραγματικών 

περιστατικών, των ιδιαιτεροτήτων του 

διαδικτύου, της μοναδικότητας των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων, της πεπερασμένης 

δυνατότητας συνδυασμών διευθύνσεων, του 

ιδιόρρυθμου συστήματος καταχώρισης των 

ονομασιών, κατά το οποίο η εξυπηρέτηση 

των αιτήσεων γίνεται κατά τη σειρά άφιξης 

τους, χωρίς διενέργεια προληπτικού ελέγχου.
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Εισαγωγή

Το θετικό δίκαιο έχει χαρακτήρα αξιολογικό 

και δεοντολογικό. Από το χαρακτήρα 

του αυτό εκπορεύεται η δεσμευτικότητα του. 

Και λόγω ακριβώς αυτού του αξιολογικού 

και δεοντολογικού του χαρακτήρα το 

θετικό δίκαιο φέρει μέσα του την αξίωση 

πραγματώσεως του, δηλαδή την αξίωση 

να διαμορφωθούν οι πράξεις των κοινωνών 

κατά τρόπο ώστε αυτές να συμφωνούν προς 

το περιεχόμενο των δικαικών  επιταγών και 

να είναι έτσι φορείς του δεοντολογικού τους 

νοήματος. Ταυτόχρονα  το δίκαιο είναι  αυτό 

που πρέπει να έχει εξασφαλίσει την εκπλήρωση 

της παραπάνω αξιώσεως πραγματώσεως 

του. Πρέπει να έχει την δύναμη να επιβάλλει 

πραγματικά τις επιταγές του και να διαμορφώνει 

την πραγματικότητα σύμφωνα με αυτές1.  

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με το μέρος του 

δικαικού συστήματος που ονομάζεται εφαρμογή 

των κανόνων. Επομένως η δυνατότητα 

1 Ε. Ποδηματά, «Δεδικασμένο (αντικειμενικά 
όρια ιδίως επί ενστάσεων)» Τόμος Ι, σελ. 1-4.

εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων, η 

εκτέλεση τους είναι η σαφέστερη απόδειξη 

της αποτελεσματικότητας κάθε συστήματος 

νομικών κανόνων, γιατί δια της εκτελέσεως των 

αποφάσεων καταδεικνύεται ότι τα νομοθετήματα 

αποτελούν μέρος της κοινωνικής συνύπαρξης 

των πολιτών και όχι κενό γράμμα διατυπωμένο 

σε γενικόλογα εγχειρίδια. Εκεί λοιπόν που 

τελειώνει η δίκη με την έκδοση μιας απόφασης 

αρχίζει η εκτέλεση της τελευταίας. Προκύπτει 

συνεπώς πως κάθε δικονομικό σύστημα και άρα 

και το ποινικό δικονομικό σύστημα προβλέπει 

την διαδικασία εκτέλεσης των δικαστικών 

αποφάσεων ώστε να μπορούν μέσω αυτών να 

εφαρμόζονται ουσιαστικά οι ποινικοί κανόνες2. 

Οι ενέργειες (δεδικασμένο και 
εκτελεστότητα) που αναπτύσσονται από 
τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ στο πλαίσιο 

της έννομης τάξης που καθιερώνεται με 
την ΕΣΔΑ

2 Σ. Ζωγράφου, «Η επανάληψη διαδικασίας 
κατ’ άρθρο 525/1/ε ΚΠΔ ως τρόπος εκτέλεσης των 
αποφάσεων του ΕΔΔΑ», σε Τιμητικό Τόμο Α. Καρρά, 
Αθήνα, Κομοτηνή : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ 479 
επ.

Το πλαίσιο ερμηνείας του άρθρου 525 παρ. 1, περ. έ  
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Λιάρος Κωνσταντίνος,                                                                                                             
Ασκούμενος Δικηγόρος, ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Επιστημών ΑΠΘ
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Από τη θέση σε ισχύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής ΕΣΔΑ) 

απασχόλησε εκτεταμένα το ανωτέρω ζήτημα 

της  εφαρμογής των κανόνων που θεσπιζόταν 

με αυτή μέσω της εκτέλεσης των αποφάσεων 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (στο εξής ΕΔΔΑ) μέσα στο πλαίσιο 

των εσωτερικών εννόμων τάξεων των κρατών 

μελών που κύρωσαν την ΕΣΔΑ και ιδίως στο 

πλαίσιο των εθνικών ποινικών δικονομικών 

συστημάτων, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Πράγματι η ΕΣΔΑ υπογράφηκε στις 4/11/1950 

στη Ρώμη και κυρώθηκε για πρώτη φορά 

από την Ελλάδα με τον ν. 2329/1953. Στη 

συνέχεια καταγγέλθηκε από το δικτατορικό 

καθεστώς και κυρώθηκε εκ νέου με το ν.δ. 

53/1974. Ακολούθως η ελληνική πολιτεία 

αναγνώρισε το δικαίωμα ατομικής προσφυγής 

στο δικαιοδοτικό μηχανισμό της ΕΣΔΑ το 

1985 και το 1990 άρχισαν να εκδίδονται οι 

πρώτες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα 

με μερικές από τις πιο σημαντικές καταδίκες 

να αφορούν ζητήματα ποινικού δικαίου ή την 

διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης3.

Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο ήταν η 

δυνατότητα πραγματικής ισχύος των 

δικαιικών κανόνων της ΕΣΔΑ όπως αυτοί 

3 Κ. Χρυσόγονου , «Η επανάληψη ποινικής 
διαδικασίας ύστερα από απόφαση του ΕΔΔΑ» σε ΝοΒ 
2001, σελ. 1110 επ.

αποτυπωνόταν για την κάθε ατομική 

περίπτωση στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ στο 

πεδίο των εσωτερικών εννόμων τάξεων των 

κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα η αρχική αντιμετώπιση της ΕΣΔΑ 

από την νομολογία άρμοζε περισσότερο 

σε παρελκόμενο, κατά κάποιον τρόπο των 

διατάξεων του Συντάγματος, περί ατομικών 

δικαιωμάτων παρά σε  δεσμευτικό κείμενο 

κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

με υπερνομοθετική ισχύ. Και ενώ θα 

περίμενε κάποιος πως με την αναγνώριση 

του δικαιώματος ατομικής προσφυγής στο 

Δικαστήριο, η κατάσταση θα βελτιωνόταν, το 

θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ 

στην Ελλάδα παρέμενε, για αρκετό καιρό 

ατελές για να μην πει κανείς ανύπαρκτο. Και 

αυτό γιατί σε όλες τις αποφάσεις που εκδίδονταν 

κατά της ελληνικής πολιτείας επιδικαζόταν στον 

προσφεύγοντα ένα χρηματικό ποσό ως δίκαιη 

ικανοποίηση και το θέμα έληγε για την ελληνική 

έννομη τάξη με την καταβολή του ποσού 

τούτου ή τουλάχιστον με την αναγνώριση της 

υποχρέωσης προς καταβολή. Έτσι η ελληνική 

πολιτεία κρινόταν μεν ένοχη για την παραβίαση 

ενός δικαιώματος αλλά το ζήτημα θεωρούταν 

λήξαν με την «αποζημίωση» του παθόντος. 

Αλλά αυτό δεν ήταν το αληθές νόημα των 

διατάξεων της ΕΣΔΑ και της δεσμευτικότητας 
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που αυτές όντως έχουν για τα κράτη τα οποία 

την έχουν εντάξει στο εσωτερικό τους δίκαιο4. 

Για να γίνει ξεκάθαρο το ζήτημα των ενεργειών 

των δικαστικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ 

χρήσιμη είναι η αναγωγή στη φύση του 

διατακτικού μιας τέτοιας απόφασης.

Μπορεί έτσι να διακρίνει κάποιος δύο σκέλη στο 

διατακτικό των αποφάσεων του Δικαστηρίου: 

ένα που εμφανίζεται πάντα και διαπιστώνει 

αυθεντικά αν υπήρξε ή όχι παραβίαση 

ενός δικαιώματος που κατοχυρώνεται από 

μία διάταξη της ΕΣΔΑ και σε καταφατική 

περίπτωση εντοπίζεται συνήθως και ένα δεύτερο 

σκέλος που χορηγεί στον παθόντα υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 41 ΕΣΔΑ δίκαιη 

ικανοποίηση συγκεκριμένου χρηματικού ύψους.

Ως προς το πρώτο σκέλος της η απόφαση θα 

πρέπει να θεωρηθεί αναγνωριστική, ιδίως στην 

περίπτωση που διαγιγνώσκεται ανυπαρξία 

παραβίασης ενός δικαιώματος (οπότε είναι 

ταυτόχρονα προφανές πως απουσιάζει 

προστακτικό σκέλος από την απόφαση του 

ΕΔΔΑ). Το συμπέρασμα αυτό ωστόσο δεν 

συνάγεται τόσο εύκολα καταρχήν για την 

περίπτωση που η απόφαση διαπιστώνει 

παραβίαση της ΕΣΔΑ. Τότε εντοπίζεται 

4 Σ. Ζωγράφου, «Η επανάληψη διαδικασίας 
κατ’ άρθρο 525/1/ε ΚΠΔ ως τρόπος εκτέλεσης των 
αποφάσεων του ΕΔΔΑ», σε Τιμητικό Τόμο Α. Καρρά, 
Αθήνα, Κομοτηνή : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ 479 
επ.

και πάλι διαγνωστικό-αναγνωριστικό σκέλος 

στο διατακτικό της απόφασης δεν απαντά 

ωστόσο (τουλάχιστον όχι ρητά) το λεγόμενο 

κατά την ορολογία του Β. Οικονομίδη 

προστακτικό μέρος της απόφασης που 

χαρακτηρίζει τις καταψηφίστηκες αποφάσεις 

και στο οποίο προσδιορίζεται το πρακτέο 

δηλαδή η οφειλόμενη συμπεριφορά (εδώ από 

το κράτος-μέλος  που παραβίασε δικαίωμα 

κατοχυρωμένο από την ΕΣΔΑ). Η έλλειψη 

ωστόσο αυτή είναι έλλειψη μόνο του γράμματος 

του διατακτικού της απόφασης και κάθε 

άλλο παρά σημαίνει ότι η απόφαση στερείται 

πέραν του διαγνωστικού και προστακτικού 

νοήματος έναντι του καταδικασθέντος κράτους.

Η εξήγηση του ανωτέρω φαινομένου μπορεί να 

γίνει κατανοητή αφού διευκρινιστούν τα 

εξής: Η ΕΣΔΑ συνιστά διεθνή σύμβαση η 

παραβίαση της οποίας συνιστά στο πλαίσιο του 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου παράνομη πράξη 

και δημιουργεί σε βάρος της πολιτείας που 

προέβη στην παραβίαση τρεις υποχρεώσεις: α) 

να θέσει άμεσο τέρμα στην παραβίαση, β) να 

άρει τις συνέπειες που η παραβίαση προκάλεσε 

σε βάρος του θύματος και γ) να μεριμνήσει ώστε 

η παραβίαση να μην επαναληφθεί στο μέλλον. 

Σε αυτές ακριβώς τις υποχρεώσεις αναφέρεται 

και το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ καθιερώνοντας την 

υποχρέωση συμμόρφωσης των συμβαλλομένων 

κρατών προς τις οριστικές αποφάσεις του 

δικαστηρίου στις οποίες ήταν διάδικοι.
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Το σημαντικό όμως είναι πως οι τρεις ανωτέρω 

υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις επίτευξης 

αποτελέσματος καθώς η παραβάτιδα πολιτεία 

είναι αυτή η οποία έχει την ευχέρεια να επιλέξει 

τα συγκεκριμένα μέσα τα οποία μπορούν ενόψει 

και των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων 

της κάθε έννομης τάξης να οδηγήσουν 

στην συμμόρφωση προς την απόφαση του 

Δικαστηρίου  κατά το άρθρο 46 ΕΣΔΑ. 

Η διακριτική αυτή ευχέρεια που παρέχεται στην 

παραβάτιδα πολιτεία για επιλογή των 

προσφορότερων μέσων συμμόρφωσης και 

που μεσολαβεί ανάμεσα στην διάγνωση 

της παραβίασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων  που απορρέουν από την απόφαση 

καθιστά ανέφικτη από τη φύση του πράγματος 

τη διατύπωση προστακτικού σκέλους στην 

απόφαση υπό την έννοια του επακριβούς 

προσδιορισμού του, κατά περίπτωση, 

πρακτέου. Και όταν ακόμα στην απόφαση το 

Δικαστήριο υποδεικνύει κατά τρόπο ενδεικτικό 

ορισμένα πρόσφορα μέτρα συμμόρφωσης 

η υπόδειξη δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Παρόλα αυτά από τη στιγμή που το ΕΔΔΑ είναι 

το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο για την 

αυθεντική ερμηνεία της Συμβάσεως κατά 

το άρθρο 32 ΕΣΔΑ και η απόφαση του, το 

σπουδαιότερο μέσο υλοποιήσεως του σκοπού 

της Σύμβασης όπως αυτός εξαγγέλλεται 

στο Προοίμιο της (δηλαδή η συλλογική 

εγγύηση αποτελεσματικής πραγματώσεως 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)5 δεν μπορεί η 

τελευταία να στερείται προστακτικού νοήματος. 

Κατόπιν τούτων πρέπει να θεωρηθεί πως η 

απόφαση του Δικαστηρίου παρά τη διατύπωση 

του γράμματος της έχει κατά το αληθινό νόημά 

της και καταψηφιστικό χαρακτήρα. Αλλιώς θα 

στερούταν και νοήματος και το άρθρο 46 της 

σύμβασης που αφενός καθιερώνει υποχρέωση 

συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της 

απόφασης και αφετέρου αναθέτει στην Επιτροπή 

Υπουργών την εποπτεία για την εκτέλεση της.

Δύσκολα όμως θα μπορούσε κανείς να μιλήσει 

για εκτελεστότητα της αποφάσεως με την 

έννοια με την οποία αυτή είναι γνωστή στο 

εσωτερικό δίκαιο: η ενέργεια δηλαδή εκείνη 

της αποφάσεως που επιτρέπει την εκτέλεση του 

προστακτικού σκέλους του διατακτικού της 

και άκοντος του ηττηθέντος διαδίκου με τη 

συνδρομή των αρμόδιων δημόσιων οργάνων 

(με την εξαίρεση βέβαια του προστακτικού 

σκέλους της απόφασης που επιδικάζει στο θύμα 

της παραβίασης χρηματική ικανοποίηση6). 

5 Βλ. σχετικά Βεγλερή, «Η ατομική προσφυγή 
στην Ευρωπαική Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ΤοΣ 1985, σελ 497-498.

6 Ως προς το σκέλος της απόφασης που επιδικάζει 
χρηματική ικανοποίηση στο θύμα της παραβίασης η 
εκτελεστότητα με την έννοια που αυτή είναι γνωστή 
στο εσωτερικό δίκαιο είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και 
επιβεβλημένη ως το μοναδικό πρόσφορο μέσο για την 
πραγμάτωση του σκοπού του άρθρου 46. Για αυτό και 
υποστηρίζεται η ανάγκη θέσπισης στο εθνικό δίκαιο, 
ειδικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση της διατάξεως 
του ΕΔΔΑ που επιδικάζει τη χρηματική ικανοποίηση. 
Βέβαια στο ελληνικό δίκαιο τέτοια διάταξη δεν υπάρχει 
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Και αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση 

παραβίασης από ένα κράτος της υποχρέωσής 

του που απορρέει από διεθνή σύμβαση όπως η 

ΕΣΔΑ, δυνατότητα εκτελέσεως της απόφασης 

και άκοντος του κράτους που υπέπεσε στην 

παραβίαση δεν είναι από τη φύση του πράγματος 

δυνατή. Η συμμόρφωση θα πραγματοποιηθεί 

μόνο με την εκούσια σύμπραξη του κράτους και 

τη λήψη, των κατά τη διακριτική του ευχέρεια 

πρόσφορων μέτρων προς το σκοπό αυτό7.

Η εκτελεστότητα της απόφασης    
του ΕΔΔΑ
Αυτό είναι που οδηγεί και όσους έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα των ενεργειών των 

αποφάσεων του ΕΔΔΑ να διατυπώνουν την 

άποψη «πως το άρθρο 41 της ΕΣΔΑ δεν αφήνει 

κανένα περιθώριο παρερμηνείας ως προς τον 

διαπιστωτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του 

Δικαστηρίου». Προχωρώντας τη σκέψη αυτή 

καταλήγουν πως το ανωτέρω άρθρο «αφήνει 

ξεκάθαρα να εννοηθεί πως η καταδικαστική 

απόφαση του Δικαστηρίου δεν εισδύει στην 

εθνική έννομη τάξη και δεν συνεπιφέρει την 

αυτόθροη κατάργηση της εθνικής πράξης ή 

την ακύρωση της εθνικής απόφασης από την 

αλλά το πρόβλημα λύνεται με την αναλογική εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 905/2 και 3 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 323 ΚΠολΔ και με περιορισμό σε έναν τυπικό 
μόνο έλεγχο του κύρους και της οριστικότητας της 
απόφασης του ΕΔΔΑ. (Βλ. Ε. Ποδηματά, ««Σκέψεις για 
το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων 
του ΕΔΔΑ στην ημεδαπή έννομη τάξη», ΕλλΔικ 2000, 
σελ. 328-330 όπου και περαιτέρω παραπομπές.)

7 Ε. Ποδηματά, «Σκέψεις για το δεδικασμένο 
και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην 
ημεδαπή έννομη τάξη», ΕλλΔικ 2000, σελ. 327επ. όπου 
και περαιτέρω παραπομπές.

οποία πηγάζει η διαπιστωθείσα παραβίαση του 

συμβατικά κατοχυρωμένου δικαιώματος»8. Οι 

παρατηρήσεις  όμως αυτές δεν αναιρούν το 

γεγονός πως όπως σημειώθηκε και ανωτέρω το 

διατακτικό της απόφασης του ΕΔΔΑ και όταν 

διαπιστώνει την παραβίαση ενός δικαιώματος 

εμπεριέχει αν και όχι ρητά, προστακτικό 

σκέλος δίνοντας έτσι νόημα και στο άρθρο 46 

της ΕΣΔΑ, υποχρεώνοντας την παραβάτιδα 

πολιτεία να συμμορφωθεί  προς αυτό, αφήνοντας 

βέβαια περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, 

ως προς τα προσφορότερα ληπτέα μέτρα.

Στη βάση αυτής της παρατήρησης,  όσοι 

υποστηρίζουν τον αποκλειστικά διαπιστωτικό 

χαρακτήρα της απόφασης του ΕΔΔΑ 

οδηγούνται στο συμπέρασμα, πως ναι μεν η 

απουσία ακυρωτικών αποτελεσμάτων per se 

της απόφασης που διαπιστώνει την παραβίαση 

ενός δικαιώματος, σημαίνει και απουσία 

προστακτικής εξουσίας του Δικαστηρίου 

ως προς τα εξωχρηματικά μέτρα που 

ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν και καθιστά την  

καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ ουσιαστικά 

«νεκρό γράμμα». Από την άλλη πλευρά όμως 

προβλέποντας το άρθρο 41 τον επικουρικό και 

δυνητικό χαρακτήρα της δίκαιης ικανοποίησης 

ως μέσο αποκατάστασης της παραβίασης 

της ΕΣΔΑ αφήνει a contrario να διαφανεί 

8 Θ. Καρδίμης , «Κριτική ανάλυση της κατά άρθρο 
525/1/ε επανάληψης της ποινικής διαδικασίας συνεπεία 
απόφασης του ΕΔΔΑ που να διαπιστώνει παραβίαση 
ενός συμβατικά κατοχυρωμένου δικαιώματος», ΠοινΔικ 
5/2013, σελ 445επ.



modern magazine

ΕπΟιΔ  29

(ερμηνευόμενο και σε συνδυασμό με το άρθρο 

46 της ΕΣΔΑ) ότι από τη διαπίστωση της 

παραβίασης ενός συμβατικά κατοχυρωμένου 

δικαιώματος προκύπτει κυρίαρχα και πρώτιστα 

η υποχρέωση τερματισμού αυτής. Πρόσθετο 

επιχείρημα για τη θεμελίωση της υποχρέωσης 

αυτής αποτελεί κατά την σκέψη αυτή και το 

άρθρο 1 της Σύμβασης που κατοχυρώνει 

την υποχρέωση σεβασμού των συμβατικά 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Ενόψει των ανωτέρω και το ίδιο το ΕΔΔΑ 

διευκρίνισε  εμμέσως πλην σαφώς (χωρίς 

να παραγνωρίσει την έλλειψη προστακτικής 

εξουσίας του ως προς τα συγκεκριμένα 

κάθε φορά  ληπτέα  από τα συμβαλλόμενα 

κράτη εξωχρηματικά μέτρα σε περίπτωση 

παραβίασης ενός δικαιώματος κατοχυρωμένου 

από τη Σύμβαση) πως η απόφαση του που 

διαπιστώνει μία παραβίαση συνεπάγεται 

πρωτίστως την υποχρέωση του διάδικου 

κράτους να προβεί σε αποκατάσταση της 

προτέρας της παραβίασης κατάστασης.

Το Δικαστήριο προέβη έτσι σε μία πιο πιστή σε 

σχέση με τη συνήθη νομολογιακή του 

πρακτική εφαρμογή του άρθρου 41 ΕΣΔΑ 

και διαπιστώνοντας την παραβίαση ενός 

δικαιώματος δεν επιδίκαζε αμέσως μια 

δίκαιη χρηματική ικανοποίηση στο θύμα της 

παραβίασης αλλά επιφύλασσε αυτή του την 

ενέργεια και ανέμενε πρώτα την αντίδραση του 

κράτους που παραβίασε το δικαίωμα  (προς την 

κατεύθυνση της αποκατάστασης της προτέρας 

κατάστασης). Έθετε κατά συνέπεια τα κράτη-

μέλη ενώπιον των υποχρεώσεων τους για 

ουσιαστική προστασία των κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων μέσω της συμμόρφωσης στις 

αποφάσεις του Δικαστηρίου. Τις υποχρεώσεις 

αυτές των κρατών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση  

επισήμανε ρητά και το ίδιο το Δικαστήριο 

στην καθοριστική για το ζήτημα των ενεργειών 

των αποφάσεων του απόφαση επί της υπόθεσης 

Παπαμιχαλόπουλος: «…μία διαπιστώνουσα 

παραβίαση απόφαση γεννά για το Κράτος-

παραβάτη τη νομική ως προς τη Σύμβαση 

(κατά τα άρθρα 46/1, 2 και 3) υποχρέωση 

να μπει ένα τέρμα στην διαπιστωθείσα 

παραβίαση και να αρθούν οι συνέπειες 

αυτής ώστε να αποκατασταθεί στο μέτρο 

του δυνατού η προτέρα αυτή κατάσταση»910.  

Το δεδικασμένο της απόφασης                
του ΕΔΔΑ 

Σε αντίθεση με το πεδίο της εκτελεστότητας των 

αποφάσεων του ΕΔΔΑ το δεδικασμένο 

9 ΕΔΔΑ Υπόθεση Παπαμιχαλόπουλος και άλλοι 
κατά Ελλάδος (άρθρο 50), Απόφαση 31 Οκτωβρίου 
1995, παρ. 34.

10 Θ. Καρδίμης , «Κριτική ανάλυση της κατά άρθρο 
525/1/ε επανάληψης της ποινικής διαδικασίας συνεπεία 
απόφασης του ΕΔΔΑ που να διαπιστώνει παραβίαση 
ενός συμβατικά κατοχυρωμένου δικαιώματος», ΠοινΔικ 
5/2013, σελ 445επ. (2. Η ανάγκη τερματισμού της 
διαπιστωθείσης παραβίασης και αποκατάστασης της 
προτέρας αυτής κατάστασης)
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που παράγεται από την τελευταία και τα 

όρια είναι ένα σχετικά πιο διαυγές πεδίο.

Πηγή του δεδικασμένου υπό την έννοια υπό την 

οποία είναι γνωστή αυτή η ενέργεια μιας 

δικαστικής απόφασης στο εσωτερικό δίκαιο είναι 

τα διαγνωστικό σκέλος της. Στην περίπτωση της 

απόφασης του ΕΔΔΑ, κατά συνέπεια, δεσμευτική 

ισχύ αποκτά η κρίση του Δικαστηρίου για την 

ύπαρξη ή μη παραβίασης ενός κατοχυρωμένου 

από τη Σύμβαση δικαιώματος. Ταυτόχρονα 

όμως προκύπτει και σε συνδυασμό με 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω πως από το 

δεδικασμένο καταλαμβάνεται και η σιωπηρή 

κρίση του Δικαστηρίου πως η παραβάτιδα 

πολιτεία από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η 

παραβίαση ενός δικαιώματος υποχρεούται να 

παύσει άμεσα την παραβίαση, να άρει τις όποιες 

συνέπειες της επαναφέροντας το θύμα της 

παραβίασης στην προτέρα κατάσταση και τέλος 

να μην επαναλάβει όμοια παραβίαση στο μέλλον.

Το κρίσιμο σημείο ως προς τα όρια του 

δεδικασμένου της απόφασης του ΕΔΔΑ  δεν 

είναι τα αντικειμενικά όρια του τελευταίου αλλά 

τα υποκειμενικά του όρια με την έννοια πως ναι 

μεν δεν χωρεί αμφιβολία πως καταλαμβάνονται 

το κράτος και το φυσικό πρόσωπο που υπήρξαν 

διάδικοι σε μία υπόθεση που εκδικάσθηκε από 

το ΕΔΔΑ. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζεται και 

η άποψη πως η απόφαση του ΕΔΔΑ αποκτά και 

μία ευρύτερη υποκειμενική  δεσμευτική ισχύ 

ενόψει του ρόλου του ΕΔΔΑ ως οργάνου  του 

Συμβουλίου της Ευρώπης που προβαίνει κατά το 

άρθρο 32 της ΕΣΔΑ σε αυθεντικό ερμηνευτικό 

καθορισμό του παραβιασθέντος κάθε φορά 

δικαιώματος.  Βάση της άποψης αυτής είναι 

το άρθρο 46 ΕΣΔΑ το οποίο ερμηνεύεται 

τελολογικά για να πραγματωθεί και ουσιαστικά 

ο σκοπός που εξαγγέλλεται στο προοίμιο της 

Σύμβασης (περί συλλογικής αποτελεσματικής 

διασφαλίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στις έννομες τάξεις των κρατών μελών). Έτσι 

καταλήγει η απόφαση του ΕΔΔΑ να αναπτύσσει 

πέραν των ορίων της κριθείσης περιπτώσεως και 

μία ευρύτερη ισχύ επιβάλλοντας την αποφυγή 

παρόμοιων παραβιάσεων με αυτή που κρίθηκε 

πρώτιστα στο πλαίσιο της έννομης τάξης του 

διάδικου κράτους και κατ’ επέκταση των λοιπών 

συμβαλλομένων κρατών. Δεν πρόκειται βέβαια 

για κατά κυριολεξία ανάπτυξη δεδικασμένου 

της απόφασης του ΕΔΔΑ στις περιπτώσεις 

αυτές, πρόκειται ωστόσο για μία αυθεντική 

ερμηνεία μιας διάταξης της ΕΣΔΑ που στα 

πλαίσια του άρθρου 32 έχει υιοθετήσει το 

ΕΔΔΑ και άρα δεν μπορεί παρά να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη από τα κράτη μέλη (ιδίως 

αν επιθυμούν να αποφύγουν την ευόδωση 

μιας εναντίον τους προσφυγής στο μέλλον). 

Χρήσιμη είναι τέλος μια ορολογική παρατήρηση. 

Η δεύτερη κατά τα ανωτέρω ευρύτερη δεσμευτική 

ισχύς που αναπτύσσει η απόφαση του ΕΔΔΑ 

είναι γνωστή στο πλαίσιο της έννομης τάξης της 
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ΕΣΔΑ με τον όρο Συμμόρφωση αποδίδοντας 

το ερμηνευτικό δεδικασμένο των αποφάσεων 

του ΕΔΔΑ. Στον αντίποδα χρησιμοποιείται 

ο όρος Εκτέλεση των αποφάσεων του 

Δικαστηρίου ως έννοια σαφώς στενότερη από 

αυτή της Συμμόρφωσης και περισσότερο 

τεχνική αναφερόμενη στο ουσιαστικό 

δεδικασμένο που παράγεται από αυτές11.  

Η υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις 
αποφάσεις  του ΕΔΔΑ - Η εποπτεία 

της Επιτροπής Υπουργών - Τα μέτρα 
συμμόρφωσης των Κρατών Μελών και 
η σύσταση της Επιτροπής Υπουργών 

R(2000)2  

Η ανάλυση που έγινε ανωτέρω σχετικά με τα 

όρια της δεσμευτικότητας που αναπτύσσουν 

οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ καταδεικνύει και τα 

αντίστοιχα όρια της υποχρέωσης συμμόρφωσης 

των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

προς αυτές, ως υποχρέωσης επίτευξης ενός 

σκοπού-αποτελέσματος με την εξαφάνιση αν είναι 

δυνατόν των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν 

από την παραβίαση ενός δικαιώματος.

Το ίδιο το δικαστήριο σαφώς δεν θα διατυπώσει 

τα συγκεκριμένα για την ατομική περίπτωση 

11 Λ. Σισιλιάνου , « Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : ερμηνεία κατ’ άρθρο 
: δικαιώματα - παραδεκτό - δίκαιη ικανοποίηση 
– εκτέλεση»,2013, σελ.616 επ. («αρ. 46 ΕΣΔΑ: 
υποχρεωτική ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων», Σ. 
Τρεκλη)

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

καταδικασθέν κράτος για την εκτέλεση της 

απόφασης του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

εντοπίζεται και ο ρόλος της Επιτροπής 

Υπουργών, του πολιτικού και εκτελεστικού 

οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης  

στο οποίο ανατίθεται η εποπτεία για την 

εκτέλεση  των αποφάσεων του Δικαστηρίου. 

Η επιτροπή Υπουργών ενεργεί μέσω της 

υιοθέτησης αποφάσεων, συστάσεων, ενδιάμεσων 

ψηφισμάτων, μνημονίων και τελικών ψηφισμάτων 

που απευθύνονται σε καταδικασθέντα από το 

Δικαστήριο κράτη  ώστε να τα κατευθύνουν 

και να τα εξαναγκάσουν σε ορθά (ανάλογα 

με την κάθε περίπτωση) μέτρα συμμόρφωσης 

με την εκάστοτε εκτελούμενη απόφαση.

Από τους τρόπους αυτούς με τους οποίους 

ενεργεί η Επιτροπή Υπουργών στην παρούσα 

μελέτη ενδιαφέρει η Σύσταση της Επιτροπής 

R(2000) 2 για την επανάληψη εθνικών διαδικασιών 

(reopening) ως ένα από τα σπουδαιότερα 

ατομικά  μέτρα12 συμμόρφωσης σε μία 

12 «Τα ατομικά μέτρα συμμόρφωσης 
αντιδιαστέλλονται  προς τα γενικά και αποτελούν την 
έκφραση της υποχρέωσης επανόρθωσης μιας παραβίασης 
stricto sensu κατά τη γενική αρχή του διεθνούς δικαίου 
restitutio in integrum. Εκείνο που ενδιαφέρει συνεπώς 
είναι η προσωπική κατάσταση του προσφεύγοντος  για 
την  οποία το κράτος οφείλει να διασφαλίσει κατά το 
μέτρο του δυνατού την εξάλειψη των συνεπειών που 
εκείνος υπέστη εξαιτίας της παράνομης πράξης και να 
επανορθώσει για αυτήν σαν να μην είχε λάβει χώρα η 
παραβίαση . Η υποχρέωση αυτή απαιτεί την υιοθέτηση 
ατομικών μέτρων συμμόρφωσης και λειτουργεί ex tunc». 
Βλ. Λ. Σισιλιάνου , « Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου : ερμηνεία κατ’ άρθρο : δικαιώματα 
- παραδεκτό - δίκαιη ικανοποίηση – εκτέλεση»,2013, 
σελ.616 επ. («αρ. 46 ΕΣΔΑ: υποχρεωτική ισχύς και 
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απόφαση του Δικαστηρίου που διαπιστώνει την 

παραβίαση ενός δικαιώματος. Με την Σύσταση13 

αυτή η Επιτροπή Υπουργών ενθάρρυνε τα 

κράτη  να λάβουν στις εθνικές έννομες τάξεις 

τους τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για την 

διασφάλιση επαρκών δυνατοτήτων επανεξέτασης 

μιας υπόθεσης συμπεριλαμβανομένης της 

«επανάληψης διαδικασιών» στις περιπτώσεις 

όπου το Δικαστήριο διαπίστωσε την παραβίαση 

της Συμβάσεως ιδίως δε όταν α) το θύμα της 

παραβίασης εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρές 

αρνητικές συνέπειες λόγω του αποτελέσματος 

της εθνικής απόφασης, οπότε απλώς η επιδίκαση 

και καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης δεν 

θεωρείται επαρκές μέτρο για να επιτευχθεί η 

επαναφορά του προσφεύγοντος στην πρότερα 

κατάσταση, αλλά η άρση της παραβίασης 

μπορεί να επέλθει μόνο με την επανάληψη της 

διαδικασίας και β) όταν ο προσφεύγων προσάπτει 

στη διαδικασία ή το ουσιαστικό περιεχόμενο 

της απόφασης με την οποία παραβιάστηκε 

ένα δικαίωμα του, τέτοια σφάλματα (τα οποία 

σαφώς βεβαιώνονται και από το Δικαστήριο), 

ώστε να εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες 

για το αποτέλεσμα των εθνικών διαδικασιών 

για το οποίο ο τελευταίος παραπονείται.

εκτέλεση των αποφάσεων-ατομικά μέτρα συμμόρφωσης» 
σελ 632,  Σ. Τρεκλη)

13 Recommendation REC(2000)2 on the 
re-examination or reopening of  certain cases at 
domestic level following judgments of  the  ECHR. 
Ο όρος «επανεξέταση» κατά την Εισηγητική Έκθεση 
της Συστάσεως χρησιμοποιείται ως γενικός και 
αντιδιαστέλλεται από τον όρο «επανάληψη διαδικασιών» 
που καταδεικνύει την επανάληψη δικαστικών διαδικασιών 
ως ειδικότερο μέτρο επανεξέτασης.

Οι δύο παραπάνω παρατηρήσεις βρίσκουν το 

απόλυτο πρακτικό τους αντίκρισμα στο πεδίο του 

ποινικού δικαίου, καθώς όταν ο καταδικασθείς 

από ένα ποινικό δικαστήριο προσφεύγων 

εξακολουθεί να εκτίει την ποινή του στην φυλακή 

η δυνατότητα επανεξέτασης, προβάλλει μάλλον 

ως επιτακτική ώστε σε μία νέα διαδικασία με 

την τήρηση των εγγυήσεων της ΕΣΔΑ ιδίως για 

το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου 

να κριθεί εκ νέου η αθωότητα ή η ενοχή του 

κατηγορουμένου και να του επιβληθεί ποινή 

που θα άρμοζε εξαρχής, να του επιβληθεί, αν 

δεν είχε λάβει χώρα η παραβίαση. Προφανώς 

στο πεδίο των ποινικών υποθέσεων δεν επαρκεί 

η καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης στον 

προσφεύγοντα που εξακολουθεί να κρατείται, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως όλοι οι κρατούμενοι 

θα έπρεπε να απελευθερώνονται χωρίς νέα δίκη.

Η θέσπιση του άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ με 
τον ν. 2865/2000

Σε συνέχεια της ως άνω Σύστασης της Επιτροπής 

Υπουργών ο Έλληνας νομοθέτης προχώρησε 

στη νομοθετική καθιέρωση της δυνατότητας 

επανάληψης διαδικασίας ύστερα από απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που να 

διαπιστώνει την παραβίαση ενός δικαιώματος 

με τον Ν. 2865/2000. Έτσι σε αντίθεση με 

άλλες έννομες τάξεις που προχώρησαν σε μια 
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τέτοια μεταρρύθμιση, αντί να θεσπίσει ένα 

νέο ένδικο μέσο πρόσθεσε νέα περίπτωση ε) 

στο περιοριστικά απαριθμόν τις περιπτώσεις 

επανάληψης διαδικασίας άρθρο 525/1 ΚΠΔ. 

Κατά το νέο άρθρο λοιπόν 525/1/ε του ΚΠΔ: 

«η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με 

αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το 

συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα 

ή κακούργημα (…) αν με απόφαση του ΕΔΔΑ 

διαπιστώνεται παραβίαση που αφορά τον δίκαιο 

χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή 

την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε».

Κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου τούτου 

με το άρθρο αυτό: «Η Ελληνική κυβέρνηση, 

στην προσπάθεια της για πληρέστερη 

κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, 

όπως αυτά περιέχονται στην ΕΣΔΑ, έρχεται 

να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στο εθνικό 

νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει η 

δυνατότητα επανάληψης της ποινικής δίκης 

κάποιου ο οποίος καταδικάσθηκε αμετάκλητα 

από τα ελληνικά δικαστήρια, πλην όμως 

προσέφυγε στο ΕΔΔΑ το οποίο διαπίστωσε ότι 

με την καταδίκη παραβιάσθηκαν διατάξεις της 

ΕΣΔΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι μία απόφαση 

του ΕΔΔΑ δεν ανατρέπει το δεδικασμένο που 

δημιουργείται από την απόφαση του ποινικού 

δικαστηρίου , με την οποία συντελέσθηκε η 

προσβολή του δικαιώματος.. Η έλλειψη αυτή 

αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής από πλευράς 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα 

μάλιστα καθώς στις ποινικές υποθέσεις, λόγω 

των συνεπειών τους  (στέρηση ελευθερίας, 

εγγραφή στο ποινικό μητρώο κλπ.) η χρηματική 

αποζημίωση δεν επαρκεί για την πραγματική 

άρση της βλάβης του αδίκως καταδικασθέντος». 

Η νομική φύση και το πλαίσιο αναφοράς 
του δικαιώματος επανάληψης της 
διαδικασίας του άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ
Με το νέο άρθρο 525/1/ε ο έλληνας νομοθέτης 

έδωσε στην ουσία το δικαίωμα, στον κατά 

παραβίαση των διατάξεων της ΕΣΔΑ 

καταδικασθέντα από ποινικό δικαστήριο, να 

ανατρέψει το δεδικασμένο της αμετάκλητης 

απόφασης που τον καταδίκασε  και 

να αποκτήσει ένα επιπλέον δικαίωμα 

πρόσβασης στον ακυρωτικό δικαστή 

επικαλούμενος το σχετικό δεδικασμένο 

που παράγεται με την απόφαση του ΕΔΔΑ.

Σε συνάρτηση με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω 

σχετικά με το δεδικασμένο και τη εν γένει 

δεσμευτικότητα της απόφασης του ΕΔΔΑ που 

δεν επιφέρει την αυτόθροη κατάργηση της 

αμετάκλητης ποινικής απόφασης προκύπτει και 

ο σκοπός της επανάληψης διαδικασίας κατά το 

άρθρο 525/1/ε ΚΠΔ ως η αποκατάσταση της 

παραβίασης του δικαιώματος που διαπιστώθηκε 

από το ΕΔΔΑ (είτε αφορά το δίκαιο χαρακτήρα 

της διαδικασίας έκδοσης της προσβληθείσας 

απόφασης είτε την ουσιαστική διάταξη που 

εφαρμόσθηκε) με την εξεύρεση των κατάλληλων 
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μέτρων για την αποκατάσταση της βλάβης του 

κατηγορουμένου  από το εθνικό δικαστήριο. 

Από τις παρατηρήσεις αυτές προκύπτει πως ο 

νέος για τον ελληνικό ΚΠΔ λόγος επανάληψης 

της ποινικής διαδικασίας συνθέτει μια νέα 

φυσιογνωμία σε σχέση με τους λοιπούς 

προβλεπόμενους από το άρθρο 525/1 ΚΠΔ. 

Και αυτό γιατί κύριο χαρακτηριστικό του 

λόγου τούτο δεν είναι η ίαση πραγματικών 

σφαλμάτων της προσβαλλόμενης απόφασης 

αλλά προτάσσονται εν προκειμένω αμιγώς 

διαδικαστικά μεγέθη όπως ο «δίκαιος 

χαρακτήρας της διαδικασίας που τηρήθηκε». 

Πρόκειται με άλλα λόγια για νομικά σφάλματα 

σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ τα 

οποία επιρρίπτονται στην απόφαση του εθνικού 

ποινικού δικαστηρίου και σχετίζονται, είτε με 

την ποινική διαδικασία καθαυτή είτε με την 

εφαρμογή της κριθείσας ουσιαστικής διάταξης. 

Μπορεί έτσι να μιλήσει κάποιος με ασφάλεια για 

πλήρη διαφοροποίηση από άποψη περιεχομένου 

από τους λοιπούς λόγους επανάληψης της 

διαδικασίας που παραπέμπουν σε πραγματικά 

σφάλματα της αμετάκλητης απόφασης και εν 

γένει σε περιπτώσεις έκδηλης ακαταλληλότητας 

της αποδεικτικής της βάσης της14.

14 Βλ. Θ. Δαλακούρα, «Επανάληψη της διαδικασίας 
: συστηματική θεώρηση του κατ’ άρθρο 525 ΚΠΔ 
ένδικου βοηθήματος και των λόγων θεμελίωσης του» 
,2007, σελ 271επ. (273) και  

Η. Αναγνωστόπουλου «Η παραβίαση του δικαιώματος 
δίκαιης δίκης», ΠοινΧρον 2004 σελ. 79 επ. όπου 
και περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία. Ο ίδιος 
σημειώνει ότι ο νέος λόγος δεν συνδέεται με τις 
αποδείξεις στις οποίες στηρίχθηκε η καταδικαστική 

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η επιλογή του 

νομοθέτη να εντάξει το νέο αυτό δικαίωμα 

προσφυγής στον Άρειο Πάγο στο ήδη υπάρχον 

άρθρο 525 ΚΠΔ  που ανέκαθεν ρύθμιζε τους 

λόγους επανάληψης της ποινικής διαδικασίας, 

κάνει εύκολη την ανίχνευση της ακριβούς νομικής 

φύσης του θεσμού και στην περίπτωση του «νέου» 

(σε σχέση με τους υπόλοιπους) αυτού λόγου. 

Στο μέτρο που η ουσία του πράγματος έγκειται 

στη διατύπωση αιτήματος επανεκτιμήσεως 

κάποιας δικαιοδοτικής κρίσεως από το ίδιο και 

όχι από ανώτερο  δικαιοδοτικό όργανο, χωρίς να 

προσάπτεται σε αυτή σφάλμα γίνεται λόγος από 

την σύγχρονη επιστήμη για ένδικο βοήθημα15. 

Η νομολογία αποδέχεται πάγια, στηριζόμενη 

στη σκέψη ότι αντικείμενο προσβολής 

είναι αμετάκλητη (αποκτήσασα ισχύ 

δεδικασμένου) δικαιοδοτική κρίση τον 

χαρακτήρα της έκτακτης διαδικασίας16. 

Παρά όμως την αρχική διάσταση απόψεων που 

φαίνεται να υπάρχει μεταξύ θεωρίας και 

νομολογίας και η τελευταία δέχεται εδώ την 

αναλογική εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί 

ενδίκων μέσων όπως εκείνες που αφορούν την 

απόφαση , ούτε προϋποθέτει αναγκαία ότι η ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου υπήρξε εσφαλμένη.

15 Βλ. Λ.Μαργαρίτης, «Η επανάληψη της 
διαδικασίας» σε ΠοινΔικ 2003, σελ. 951 επ και 
Α.Παπαδαμάκης σε «Ποινική Δικονομία», σελ 580 επ.

16 Βλ. ενδεικτικά: ΑΠ 107/1968 (ΠοινΧρον 
1968,280), ΑΠ Ολ 66/1991 (ΝοΒ 1991, 953 όπου  
πρόταση Νικολοδήμου)
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αναγκαιότητα υπάρξεως εννόμου συμφέροντος 

(463/β ΚΠΔ ,βλ ΑΠ 1002/1988 ΠοινΧρον 

1988,764), τη δυνατότητα υποβολής της 

αιτήσεως και μέσω αντιπροσώπου (465 ΚΠΔ, 

βλ. ΑΠ 1494/1981 ΠοινΧρον 1982,652), 

το επιτρεπτό της παραιτήσεως από /την 

υποβληθείσα αίτηση και την απόρριψη της 

τελευταίας ως απαράδεκτης (465/1 και 475/1  

ΚΠΔ ,βλ. ΑΠ 372/1980 ΠοινΧρον 1980,564).

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης 

επανάληψης διαδικασίας κατά το άρθρο 

525/1/ε ΚΠΔ

Α) Η πρώτη προϋπόθεση εφαρμογής του 

άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ είναι κατά τον νόμο η 

ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ 

η οποία διαπιστώνει την παραβίαση ενός 

δικαιώματος κατοχυρωμένου από την ΕΣΔΑ.

Εξ αυτού μπορεί να συναχθεί το πρώτο ασφαλές 

και μη αμφισβητούμενο συμπέρασμα, πως χωρίς 

την ύπαρξη σχετικής απόφασης του ΕΔΔΑ δεν 

στοιχειοθετείται από άποψη παραδεκτού ο 

λόγος αυτός επανάληψης της διαδικασίας, και 

ευλόγως από τη στιγμή που αφού απουσιάζει 

η σχετική δικαιοδοτική κρίση του αρμόδιου 

να ερμηνεύει αυθεντικά τη Σύμβαση και να 

διαπιστώνει τις παραβιάσεις της οργάνου, δεν 

υπάρχει και έννομο συμφέρον στο πρόσωπο 

του αιτούντος για επανάληψη της διαδικασίας17. 

Προβληματισμό δημιούργησε η περίπτωση 

αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 

525/1/ε για την περίπτωση όπου υπάρχει 

μεν απόφαση του ΕΔΔΑ κατά του ελληνικού 

κράτους που διαπιστώνει την παραβίαση ενός 

δικαιώματος, η απόφαση αυτή όμως εκδόθηκε 

ύστερα από προσφυγή τρίτου προσώπου, σε 

σχέση με αυτό που αιτείται την επανάληψη της 

διαδικασίας που κατέληξε και στην δική του 

καταδίκη κατόπιν της ίδιας με τη διαπιστωθείσα 

στην απόφαση του ΕΔΔΑ παραβίαση (που 

αφορά δηλαδή στο ίδιο διαδικαστικό σφάλμα ή 

στην εφαρμογή της ίδιας ουσιαστικής διάταξης). 

Στο πεδίο αυτό έχουν υποστηριχθεί και οι δύο 

πιθανές λύσεις-απόψεις ανάλογα με το αν δέχεται 

κάποιος πως η απόφαση του ΕΔΔΑ παράγει 

εκτός από το ουσιαστικό και ερμηνευτικό 

δεδικασμένο προς το οποίο κάθε κράτος που έχει 

κυρώσει την ΕΣΔΑ πρέπει να συμμορφώνεται.

Κατά τη μία άποψη18 από τη στιγμή που το 

γράμμα της διάταξης του άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ 

δεν αναφέρεται ρητά μόνο σε αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ που εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγή 

του καταδικασθέντος και ήδη αιτούντος την 

επανάληψη της διαδικασίας προσώπου θα 

17 Βλ. Βούλγαρη, «Εθνική Σχολή Δικαστών, Η 
επίδραση της ΕΣΔΑ» 2002, σελ.101.

18 Βλ. Χρυσόγονο «Η επανάληψη της ποινικής 
διαδικασίας ύστερα από απόφαση του ΕΔΔΑ» , ΝοΒ 
200, σελ. 1019 επ.
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μπορούσε θεωρητικά να υποβληθεί αίτηση 

επανάληψης ακόμη και αν η παραβίαση είχε 

διαπιστωθεί επί άλλης αντίστοιχης υποθέσεως 

ύστερα από προσφυγή τρίτου προσώπου. Έτσι θα 

προωθούταν η ταχεία και αποτελεσματικότερη 

προστασία των κατοχυρωμένων από την 

ΕΣΔΑ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

εδώ σχολιαζόμενη διάταξη του ΚΠΔ θα 

μετατρεπόταν σε «όχημα ευθείας συμμόρφωσης 

της χώρας μας προς το ερμηνευτικό δεδικασμένο 

των αποφάσεων του ΕΔΔΑ». Με αυτόν τον 

τρόπο κατά τον καθηγητή Χρυσόγονο θα είχε 

ως αποτέλεσμα όλοι όσοι καταδικάσθηκαν 

κατά καιρούς από τα Στρατοδικεία με βάση 

τον προισχύσαντα ΣτρΠΚ (α.ν. 2803/1941) 

και αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσχέρειες για την 

υποβολή αίτησης αναίρεσης όπως αυτές που 

οδήγησαν στην καταδίκη της Ελλάδας από 

το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Χατζηαναστασίου 

με την απόφαση 16/12/1992 θα μπορούσαν 

να ζητήσουν την επανάληψη της διαδικασίας.

Η αντίθετη άποψη που μάλλον τελικά, ενόψει 

μάλιστα και της στάσης της ελληνικής 

νομολογίας απέναντι στον λόγο αυτό 

επανάληψης της διαδικασίας φαίνεται πιο 

ρεαλιστική, υποστηρίζεται από τον καθηγητή 

Δαλακούρα, με το επιχείρημα πως δεν 

παράγεται δεσμευτική δύναμη από μία απόφαση 

του ΕΔΔΑ  που δεν διαπιστώνει in concreto  

παραβίαση ενός δικαιώματος κατόπιν ατομικής 

προσφυγής. Η αντίθετη θέση, κατά την άποψη 

αυτή, θα συνεπαγόταν την αναγνώριση της 

δεσμευτικότητας της προηγούμενης νομολογίας 

των δικαστηρίων κάτι το οποίο δεν ισχύει ούτε 

στο επίπεδο της νομολογίας του ΕΔΔΑ και 

άρα δεν μπορεί να νοηθεί ένα τέτοιο επεκτατικό 

αποτέλεσμα της προγενέστερης νομολογίας 

του ΕΔΔΑ προς όφελος προσώπων που δεν 

προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ και δεν συνδέονται με 

κανένα τρόπο με το πρόσωπο που ήδη προσέφυγε 

στο Δικαστήριο (ως συμμέτοχοι στην ίδια πράξη 

ή λόγω εξάρτησης της ποινικής τους ευθύνης 

από εκείνη του προσφεύγοντος στο ΕΔΔΑ). 

Τέλος ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων πρέπει 

να αποκλεισθεί και η ακόμη πιο προωθημένη 

θέση για εφαρμογή του άρθρου 525/1/ε και 

στην περίπτωση όπου δεν έχει μεν εκδοθεί 

καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας 

από το ΕΔΔΑ επί  της επίμαχης κρίσης του 

ελληνικού δικαστηρίου, αλλά συντρέχουν οι ίδιες 

ακριβώς περιστάσεις με αυτές των υποθέσεων επί 

των οποίων κρίθηκε ήδη με απόφαση του ΕΔΔΑ 

ότι επήλθε παραβίαση ορισμένης διάταξης της 

Σύμβασης από άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Η 

θέση αυτή αποκλείεται λόγω της ρητής απαίτησης 

του άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ για διαπίστωση 

από το ΕΔΔΑ παραβίασης δικαιώματος 

κατοχυρωμένου από τη ΕΣΔΑ που αφορά στο 

δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε 

ή στην ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε 

στο πλαίσιο πάντα μιας εξατομικευμένης κρίσης.
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Συνεπώς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

525/1/ε περιορίζεται κατά το γράμμα 

της διάταξης στις περιπτώσεις όπου έχει 

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ 

ύστερα από προσφυγή του καταδικασθέντος 

από ελληνικό ποινικό δικαστήριο και ήδη 

αιτούντος την επανάληψη της διαδικασίας.

Β) Η δεύτερη προϋπόθεση εφαρμογής του 

λόγου τούτου επανάληψης της διαδικασίας 

ανάγεται, στην διαπίστωση από την 

καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ, 

παραβίασης δικαιώματος που αφορά τον δίκαιο 

χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε 

ενώπιον  των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων. 

Στην έννοια του δικαιώματος κατά την πλήρως 

κρατούσα άποψη εντάσσονται όλα τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες του τίτλου Ι της 

ΕΣΔΑ (άρθρα 2-18) καθώς και όσα δικαιώματα 

καθιερώνονται με Πρόσθετα Πρωτόκολλα 

που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα .

Η παραβίαση των δικαιωμάτων της Σύμβασης 

μπορεί να είναι κατά την άποψη του καθηγητή 

Δαλακούρα είτε διαδικαστική είτε ουσιαστική 

είτε μικτή με την έννοια πως μπορεί η ποινική 

διαδικασία να μην είχε σε ένα ή περισσότερα 

σημεία δίκαιο χαρακτήρα και άρα να 

παραβιαζόταν έτσι η Σύμβαση ή μπορεί η ο 

τρόπος με τον οποίο ερμήνευσαν και εφάρμοσαν  

τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια τις ουσιαστικές 

ποινικές διατάξεις να αντέβαινε στις απαιτήσεις 

της ΕΣΔΑ. Και στις δύο περιπτώσεις από τη 

στιγμή που το ΕΔΔΑ έχει διαπιστώσει πως η 

ποινική καταδίκη ενός προσώπου αντίκειται στη 

Σύμβαση χωρεί επανάληψη της διαδικασίας. 

Τέλος το ίδιο θα ισχύσει και όταν το ΕΔΔΑ 

έχει διαπιστώσει πως είναι η ίδια η ουσιαστική 

ποινική διάταξη αυτή που αντίκειται στην ΕΣΔΑ 

και όχι ο τρόπος ερμηνείας της και εφαρμογής 

της από τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια.

Προβαίνοντας σε μια αναδρομική των αιτήσεων 

επανάληψης της διαδικασίας που έγιναν δεκτές 

από το ΣυμβΑΠ γίνεται αντιληπτό ότι το νέο 

δικαίωμα πρόσβασης στον ακυρωτικό δικαστή 

βρίσκει προνομιακό πεδίο εφαρμογής επί των 

παραβιάσεων του δικαιώματος σε μια δίκαιη 

δίκη (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Έτσι, στις περιπτώσεις 

των κκ. Μπουλουγούρα και Μουζούκη, όπου 

το ποινικό τμήμα του Αρείου πάγου είχε 

απορρίψει τις αιτήσεις αναιρέσεώς τους ως 

απαράδεκτες επειδή το επισυναπτόμενο 

δικόγραφο με τους αναιρετικούς λόγους δεν 

έφερε την υπογραφή του αρμόδιου γραμματέα 

και επειδή η δεκαήμερη αναιρετική προθεσμία 

είχε αρχίσει να τρέχει από τη δημοσίευση της 

καταδικαστικής απόφασης και όχι από την 

καθαρογραφή της και το ΕΔΔΑ καταδίκασε 

την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος 

πρόσβασης στο ακυρωτικό δικαστήριο, το 

ΣυμβΑΠ έκανε δεκτές τις αιτήσεις επανάληψης 
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της διαδικασίας19. Επανακρίνοντας όμως 

την παραδεκτή πλέον αίτηση αναίρεσης 

Μπουλουγούρα, την απέρριψε εκ νέου, λόγω 

αοριστίας των αναφερόμενων σε αυτήν λόγων 

αναίρεσης αυτή τη φορά20. Στη περίπτωση 

του κ. Μουζούκη έλαβε αυτεπαγγέλτως 

υπόψη την παραγραφή που επήλθε μετά τη 

δημοσίευση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. 

Ενόψει όμως του ότι η εισαγγελική πρόταση 

περιορίζονταν μόνο επί του παραδεκτού και 

της βασιμότητας της αιτήσεως επανάληψης της 

διαδικασίας, έκρινε μεν ότι έπρεπε να παύσει 

οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, 

απείχε όμως κατ’ εφαρμογή του 32 ΚΠΔ από 

την έκδοση απόφασης μέχρι να υποβληθεί η 

εισαγγελική πρόταση επί της βασιμότητας 

των λόγων αναίρεσης 21. Στη συνέχεια, με 

την υπ’ αριθμό 1781/2009 απόφαση του, το 

ποινικό τμήμα του Άρειου Πάγου έκανε, σε 

συμφωνία με την πρόταση του αντιεισαγγελέως, 

δεκτό τον πρόσθετο λόγο αναίρεσης, αναίρεσε 

την προσβαλλόμενη απόφαση και έπαυσε 

οριστικά την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί 

κατά του Μουζούκη για την αξιόποινη 

πράξη της ψευδορκίας λόγω παραγραφής22.

19 ΕΔΔΑ Υπόθεση Μπουλουγούρας κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 27 Μάιου 2004: ΣυμβΑΠ 2214/2005 ΠΛογ 
2005, 2010-2014 και ΕΔΔΑ Υπόθεση Μουζούκης 
κατά Ελλάδος, Απόφαση 13 Απριλίου 2006: ΣυμβΑΠ 
2379/2007 ΠΛογ 2007, 1729-1730

20 ΣυμβΑΠ 2214/2005 ΠΛογ 2005, 2010-2014, 
ΠοινΧρ 2006, 608.

21 ΣυμβΑΠ 2379/2007 ΠΛογ 2007, 1729-1730.
22 ΑΠ 1781/2009 Αρμ 2009, 1917 επίσης 

διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη της NOMOS.

Στις διαπιστωθείσες με απόφαση του ΕΔΔΑ 

παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε 

ένα δικαστήριο εγγράφεται και η καταδίκη της 

Ελλάδος στο πλαίσιο της προαναφερθείσης 

υπόθεσης Elyasin. Εν προκειμένω, το ΣυμβΑΠ 

έκανε δεκτή την αίτηση, ακύρωσε την με αριθμό 

9669/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 

Πλημμελημάτων και έπαυσε οριστικά την ποινική 

δίωξη, αφού η αποδιδόμενη αξιόποινη πράξη 

είχε εν τω μεταξύ υποπέσει σε παραγραφή23.

Στις παραβιάσεις του άρθρου 6 παρ. 1 της 

ΕΣΔΑ εγγράφεται και η περίπτωση Πυργιωτάκη. 

Εν προκειμένω ο αιτών είχε καταδικασθεί για 

διαμεσολάβηση σε πώληση ναρκωτικών ουσιών, 

παρά τους ισχυρισμούς του περί αστυνομικής 

παγίδευσης. Τόσο η ενοχή του όσο και η 

επιβληθείσα ποινή φυλάκισης επικυρώθηκαν 

από το Εφετείο Κρήτης, ενώ στη συνέχεια, το 

ακυρωτικό απέρριψε την αίτηση αναίρεσης 

θεωρώντας ότι ο εμπλεκόμενος αστυνομικός 

δεν υπερέβη τα όρια της επιτρεπόμενης 

κεκαλυμμένης δράσης, οδηγώντας τον 

Πυργιωτάκη ενώπιον του ΕΔΔΑ, το οποίο 

καταδίκασε την Ελλάδα κρίνοντας ότι «οι 

ενέργειες των εμπλεκόμενων στην υπόθεση 

αστυνομικών αποτέλεσαν επί της ουσίας, αν όχι 

αποκλειστικά την αιτία τέλεσης της αξιόποινης 

πράξης και της καταδίκης σε μια βαρύτατη 

ποινή» και ότι «ενεργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

23 ΣυμβΑΠ 1613/2010 ΠοινΔικ 2011, 698-700, 
με παρατηρήσεις Ν. Λαγού.
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προκάλεσαν μια εγκληματική δραστηριότητα 

η οποία άλλως δεν θα είχε λάβει χώρα»24. 

Επικαλούμενος την εν λόγω απόφαση του 

ΕΔΔΑ ο Πυργιωτάκης ζήτησε την επανάληψη 

της διαδικασίας. Το ΣυμβΑΠ έκανε δεκτή την 

αίτηση, ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση 

και παρέπεμψε την υπόθεση για επανάληψη 

της συζήτησης σε άλλο ομοιόβαθμο και 

ομοειδές με το καταδικάσαν δικαστήριο ενώ 

δεν παρέλειψε να αναστείλει την εκτέλεση της 

ποινής που είχε επικυρωθεί από το Πενταμελές 

Εφετείο Κρήτης μέχρι την επανεκδίκαση της 

υπόθεσης από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών 25.

Οι παραβιάσεις του προβλεπόμενου από το 6 

παρ. 3 της ΕΣΔΑ δικαιώματος του κάθε 

κατηγορουμένου «να εξετάσει ή να ζητήσει να 

εξετασθούν οι μάρτυρες κατηγορίας και να 

επιτύχει την κλήση και εξέταση των μαρτύρων 

υπεράσπισης με τους ίδιους όρους σε σχέση 

με τους μάρτυρες κατηγορίας» μπορεί επίσης 

να οδηγήσει αιτιακά στην επανάληψη της 

αμετακλήτως περατωθείσης ποινικής διαδικασίας 

όπως καταδεικνύουν οι υποθέσεις Τσότσου 

και Παπαγεωργίου. Στην υπόθεση Τσότσου 

το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 

6 παρ. 3δ΄ της ΕΣΔΑ διαπιστώνοντας ότι 

«ο προσφεύγων κατεδικάσθη ουσιαστικά, αν 

όχι αποκλειστικά, επί τη βάσει δηλώσεων 

24 ΕΔΔΑ Υπόθεση Πυργιωτάκης κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 21 Φεβρουαρίου 2008, παρ. 22, ΠοινΔικ 
2008, 1332-1337 με παρατηρήσεις Ε. Πουλαράκη.

25 ΣυμβΑΠ 1381/2008 ΠοινΧρ 2009, 304-305.

μαρτύρων κατηγορίας του οποίους και δεν 

μπόρεσε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 

να εξετάσει ή να ζητήσει να εξετασθούν», 

προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

τους26. Συνεπεία της εν λόγω απόφασης, το 

ΣυμβΑΠ ακύρωσε την προσβαλλόμενη 

απόφαση και έπαυσε οριστικά την ποινική 

δίωξη διότι το αξιόποινο του εμπρησμού από 

αμέλεια είχε εξαλειφθεί λόγω παραγραφής27.

Στην περίπτωση Παπαγεωργίου το ΕΔΔΑ 

διαπίστωσε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 

6 παρ. 1 λόγω υπερβολικής διάρκειας της 

ποινικής διαδικασίας και του άρθρου 6 παρ. 3δ΄ 

εξαιτίας της άρνησης των δικαστικών αρχών 

να διατάξουν την προσαγωγή πρωτότυπων 

εγγράφων επί τη βάσει των οποίων κατεδικάσθη 

ο προσφεύγων28.  Με τη σειρά του, το ΣυμβΑΠ, 

αφού έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση 

επανάληψη της διαδικασίας, με το σκεπτικό ότι 

μόνο η διαπιστωθείσα παραβίαση του 6 παρ. 3δ΄ 

επηρέασε αρνητικά την κρίση του δικαστηρίου 

της ουσίας και μπορούσε να επιτευχθεί με την 

επανάληψη της διαδικασίας, ακύρωσε την με 

αριθμό 1560/1998 απόφαση του Πενταμελούς 

Εφετείου και διέταξε την επανάληψη της επ’ 

26 ΕΔΔΑ Υπόθεση Τσότσος κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 30 Απριλίου 2009, παρ. 36-37

27 ΣυμβΑΠ 554/2010, διαθέσιμη στη διαδικτυακή 
πύλη της Nomos

28 ΕΔΔΑ Υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 9 Μαΐου 2003, παρ. 39-40.
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ακροατηρίω συζητήσεως σε άλλο ομοιόβαθμο 

και ομοειδές με το καταδικάσαν δικαστήριο29. 

Τέλος επιλαμβανόμενο της αίτησης επανάληψης 

Αρβελάκη ύστερα από απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε διαπιστώσει 

παραβίαση του κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της 

ΕΣΔΑ εύλογου χρόνου διάρκειας της ποινικής 

διαδικασίας30 το ΣυμβΑΠ την απέρριψε ως 

απαράδεκτη επειδή «ούτε ο αιτών επικαλείτο 

oύτε και προέκυπτε ότι η υπέρβαση της λογικής 

προθεσμίας εκδικάσεως της υπόθεσής του 

την οποία δεσμευτικά διατύπωσε το ΕΔΔΑ 

είχε αρνητική επίδραση στην κρίση των 

ποινικών δικαστηρίων που τον καταδίκασαν 

για ανθρωποκτονία από πρόθεση την οποία 

διέπραξε. Επιπλέον, η υπέρβαση της λογικής 

προθεσμίας είναι ήδη γεγονός τελεσμένο που δεν 

μπορεί να αναιρεθεί αναδρομικά. Άρα [σύμφωνα 

πάντα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης] 

η επανόρθωση της βλάβης του αιτούντος από 

την γενόμενη υπέρβαση δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με την επανάληψη της διαδικασίας»31.

Στην περί ου ο λόγος απόφασή του το ΣυμβΑΠ 

δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο αίτημα 

Αρβελάκη να επαναληφθεί η διαδικασία με 

σκοπό να παραπεμθεί η υπόθεση σε ομοιόβαθμο 

29 ΣυμβΑΠ 159/2005 ΠοινΔικ 2005, 839, ΠΛογ 
2005, 237

30 ΕΔΔΑ Υπόθεση Αρβελάκη κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 12 Απριλίου 2001.

31 ΣυμβΑΠ 1638/2002 ΠΛογ 2002, 1852-1855, 
ΠοινΔικ 2003, 237.

και ομοειδές με το καταδικάσαν δικαστήριο 

προκειμένου να γίνει νέα επιμέτρηση της ποινής, 

αφού αναγνωριστεί ως ελαφρυντική περίσταση 

η δεσμευτικά διαπιστωθείσα από το ΕΔΔΑ 

υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, 

σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Η επιζητούμενη 

από τον αιτούντα διά της τελευταίας (της 

επαναλήψεως) αναγνώριση της ως άνω 

υπέρβασης ως ελαφρυντικής περίστασης ώστε να 

του καταγνωσθεί μειωμένη ποινή, αποτελεί όλως 

διαφορετικό ζήτημα που δεν έχει σχέση με την 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και την αιτία 

η οποία προκάλεσε την βλάβη του αιτούντος».

Συνοψίζοντας τη νομολογιακή στάση του 

ΣυμβΑΠ θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

το τελευταίο δέχεται ότι η δεσμευτικά 

διαπιστωθείσα από το ΕΔΔΑ παραβίαση του 

δικαιώματος στον εύλογο χρόνο διεξαγωγής της 

ποινικής δίκης προκάλεσε βλάβη στον αιτούντα 

την επανάληψη της διαδικασίας, αρνείται όμως 

να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας γιατί 

«η επανάληψη της διαδικασίας … τελεί υπό την 

αυτονόητη προϋπόθεση, ότι η διαπιστωθείσα 

από το ΕΔΔΑ παραβίαση του δικαιώματος του 

αιτούντος επηρέασε, και δη αρνητικά, την κρίση 

του ποινικού δικαστηρίου, η δε επανόρθωση 

της βλάβης του αιτούντος μπορεί να επιτευχθεί 

με την επανάληψη της διαδικασίας». Το 

καθόλου αυτονόητο των ανωτέρω σωρευτικά 

επικαλούμενων προϋποθέσεων επισημαίνει ο 

Εισαγγελέας Κανιαδάκης, ο οποίος και στην 
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αντίθετη πρότασή του ορθώς τονίζει ότι «αν 

ο νομοθέτης ήθελε τη συνύπαρξη και άλλων 

προϋποθέσεων ή όρων θα το έπραττε ευθέως, 

όπως τούτο θεσπίσθηκε από άλλες νομοθεσίες 

όπως π.χ στη Βουλγαρία όπου με σχετικό 

νόμο θεσπίσθηκε ότι επιτρέπεται η επανάληψη 

της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος 

εφόσον με απόφαση του ΕΔΔΑ διαπιστώθηκε 

παραβίαση της ΕΣΔΑ η οποία έχει ουσιώδη 

σημασία για τη διαδικασία ή στην Γαλλία» στην 

περίπτωση της οποίας, το άρθρο 626-1 του 

γαλλικού ΚΠΔ ρητά ορίζει ότι «η επανεξέταση 

μιας ποινικής απόφασης μπορεί να ζητηθεί 

προς όφελος κάθε προσώπου που κρίθηκε 

ένοχος για τη διάπραξη ενός αδικήματος όταν 

προκύπτει από απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

ότι η καταδίκη επεβλήθη κατά παράβαση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 

ή των πρόσθετων αυτής Πρωτοκόλλων» και 

«εφόσον εκ της φύσεως και της βαρύτητάς της η 

διαπιστωθείσα παραβίαση επισύρει ζημιογόνες 

για τον καταδικασθέντα συνέπειες τις οποίες 

η κατά το άρθρο 41 της ΕΣΔΑ χορηγηθείσα 

δίκαιη ικανοποίηση δεν μπορεί να τερματίσει».

Εμμένοντας στην καθ’ υπέρβαση της βούλησης 

του νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 

αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 525 παρ. 1 

αρ. 5 ΚΠΔ , ερμηνεία του με βάση την οποία 

«η επανάληψη της διαδικασίας … τελεί υπό την 

αυτονόητη προϋπόθεση, ότι η διαπιστωθείσα 

από το ΕΔΔΑ παραβίαση του δικαιώματος του 

αιτούντος επηρέασε, και δη αρνητικά, την κρίση 

του ποινικού δικαστηρίου, η δε επανόρθωση της 

βλάβης του αιτούντος μπορεί να επιτευχθεί με 

την επανάληψη της διαδικασίας» το ΣυμβΑΠ 

εξουδετέρωσε νομολογιακά τη δυνατότητα 

επανάληψης της ποινικής διαδικασίας ύστερα 

από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που 

να διαπιστώνει υπέρβαση του εύλογου χρόνου 

διάρκειας της. Και αυτό γιατί, πέραν της αίτησης 

Αρβελάκη, όλες οι χρονικά μεταγενέστερα 

υποβληθείσες αιτήσεις επανάληψης της ποινικής 

διαδικασίας που επικαλούνταν διαπιστωθείσα 

με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

υπέρβαση του εύλογου χρόνου διάρκειας 

της ποινικής διαδικασίας απερρίφθησαν ως 

απαράδεκτες32 διότι «ούτε ο αιτών επικαλείτο 

oύτε και προέκυπτε ότι η υπέρβαση της λογικής 

προθεσμίας εκδικάσεως [των περί ων ο λόγος 

υποθέσεων] την οποία δεσμευτικά διατύπωσε το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε αρνητική επίδραση 

στην κρίση των ποινικών δικαστηρίων [που 

καταδίκασαν τους αιτούντες την επανάληψη της 

διαδικασίας]. Επιπλέον, η υπέρβαση της λογικής 

προθεσμίας είναι ήδη γεγονός τελεσμένο που 

δεν μπορεί να αναιρεθεί αναδρομικά. Συνεπώς, 

η επανόρθωση της βλάβης [που οι αιτούντες την 

32 Από την αίτηση επανάληψης Παπαγεωργίου 
μέχρι την αίτηση επανάληψης Κόλα και πιο 
συγκεκριμένα: ΣυμβΑΠ 642/2004 ΠΛογ 2004, 731-733, 
ΣυμβΑΠ 717/2004 ΠΛογ 2004, 826-827, ΣυμβΑΠ 
1714/2005 ΠΛογ 2004, 2199-2200, ΣυμβΑΠ 415/2009 
ΠοινΧρ 2010, 97-99, ΣυμβΑΠ 988/2010 διαθέσιμη στη 
διαδικτυακή πύλη της NOMOS.
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επανάληψη της ποινικής διαδικασίας υπέστησαν] 

από την γενόμενη υπέρβαση δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με την επανάληψη της διαδικασίας»3334.

Γ) Η τρίτη περίπτωση εφαρμογής της διάταξης 

του άρθρου 525/1/ε ΚΠΔ είναι αυτή όπου 

με την απόφαση του ΕΔΔΑ διαπιστώνεται 

η παραβίαση δικαιώματος που αφορά την 

ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για 

την έννοια της ουσιαστικής διάταξης που 

εφαρμόσθηκε ανατρέχουμε στα άρθρα 484 

και 510 του ΚΠΔ. Σύμφωνα με τα όσα 

υποστηρίζονται για την έννοια αυτή κατά την 

ερμηνεία των εν λόγω άρθρων η ουσιαστική 

διάταξη μπορεί να εντοπίζεται είτε στον ΠΚ 

είτε στον ΚΠΔ είτε σε οποιονδήποτε άλλον 

ειδικό ποινικό νόμο εφόσον βέβαια αναφέρεται 

στην ύπαρξη εγκλήματος και στον καθορισμό 

της αντίστοιχης ποινής ή στην εξάλειψη του 

αξιοποίνου ή στην απόσβεση της ποινικής 

δίωξης ή στο απαράδεκτο της άσκησης της. 

Ταυτόχρονα κατά την ορθότερη άποψη μπορεί 

στην έννοια της παραβίασης δικαιώματος να 

εμπεριέχεται και η εκ πλαγίου παραβίαση 

της οικείας ποινικής διάταξης στην 

33 ΣυμβΑΠ 988/2010 επί της προσφυγής Κόλα: 
ΕΔΔΑ, Υπόθεση Κόλα κατά Ελλάδος, Απόφαση 2 
Απριλίου 2009.

34 Πηγή της επισκόπησης της σχετικής νομολογίας 
του ΣυμβΑΠ είναι η έρευνα του Θ. Καρδίμη , «Κριτική 
ανάλυση της κατά άρθρο 525/1/ε επανάληψης της 
ποινικής διαδικασίας συνεπεία απόφασης του ΕΔΔΑ 
που να διαπιστώνει παραβίαση ενός συμβατικά 
κατοχυρωμένου δικαιώματος», ΠοινΔικ 5/2013, σελ 445 
επ.

περίπτωση που από το δικαστήριο γίνεται 

εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή διάταξης 

του αστικού (όπως πχ στο άρθρο 372 ΠΚ 

των διατάξεων του ΑΚ περί κυριότητας) ή 

άλλου κλάδου του δικαίου από τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων της οποίας εξαρτάται η 

εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Τέλος αντίθετη στην ΕΣΔΑ μπορεί και εδώ να 

κριθεί τόσο η ίδια η διάταξη όσο και 

ο τρόπος ερμηνείας και εφαρμογής 

της από τα ποινικά δικαστήρια.

Δ) Ο Άρειος Πάγος (σε Συμβούλιο) στα 16 

χρόνια ισχύος της διάταξης του λόγου 

επανάληψης της διαδικασίας του άρθρου 

525/1/ε έχει διαμορφώσει κατά πάγια πλέον 

νομολογία του μία επιπρόσθετη προϋπόθεση 

του παραδεκτού της αίτησης επανάληψης 

διαδικασίας για τον ειδικό αυτό λόγο. Εξαρτά 

έτσι το παραδεκτό της αίτησης αυτής από την 

συνδρομή της «αυτονόητης» κατά τη νομολογία 

αυτή προϋπόθεσης ότι η διαπιστωθείσα από 

το ΕΔΔΑ παραβίαση του δικαιώματος του 

αιτούντος «επηρέασε αρνητικά την κρίση του 

ποινικού δικαστηρίου και ότι η επανόρθωση 

της βλάβης αυτής μπορεί να επιτευχθεί με 

την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας»35.

35 Βλ. ενδεικτικά ΣυμβΑΠ 1613/2010 ΠοινΔικ 
2011, 698 με παρατηρήσεις Ν. Λαγού.
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Το γράμμα όμως του 525 παρ. 1 αρ. 5 ΚΠΔ σε 

καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί το ΣυμβΑΠ 

να εξαρτά το νέο δικαίωμα πρόσβασης στον 

ακυρωτικό δικαστή από την κατά το ίδιο 

«αυτονόητη προϋπόθεση» αυτή. Και αυτό γιατί 

όπως επισημαίνει ο καθηγητής Δαλακούρας οι 

μη συναγόμενες από την αδιάστικτη διατύπωση 

και κατά συνέπεια καθόλου αυτονόητες 

προϋποθέσεις που το ΣυμβΑΠ κατά το δοκούν 

θέτει, δεν συνάδουν με το αμάχητο τεκμήριο 

αλήθειας που κατά το res iudicata pro veri-

tate habetur φέρει η απόφαση του ΕΔΔΑ, η 

οποία και συνιστά το μόνο με βάση το γράμμα 

του 525 παρ. 1 αρ. 5 «πρόσφορο πραγματικό 

στοιχείο για την θεμελίωση του συγκεκριμένου 

λόγου» επανάληψης της ποινικής διαδικασίας36. 

Επιπρόσθετα, υπερακοντίζοντας τη βούληση 

του νομοθέτη, ο οποίος εάν επιθυμούσε τη 

συνύπαρξη και άλλων προϋποθέσεων θα το 

έπραττε ευθέως όπως το έπραξε ο βούλγαρος 

ή ο γάλλος ομόλογος37, το Συμβούλιο του 

Αρείου Πάγου αναπόφευκτα οδηγείται «σε 

υπέρβαση εξουσίας με την εκφορά ουσιαστικών 

κρίσεων που δεν του ανήκουν και ακυρώνουν 

εν τέλει το σκοπό» της συγκεκριμένης έκτακτης 

διαδικασίας38. Η ορθότητα των ανωτέρω 

επιχειρημάτων επιβεβαιώνεται περίτρανα υπό το 

36 Θ. Δαλακούρα, οp.cit., σελ. 291. Και 
Παπαδαμάκη ,ΠοινΔικ2004, 585επ. και Αργυρόπουλου, 
ΝοΒ 2004, 1799 και Κανιαδάκη, Εισαγγελική Πρόταση 
σε ΑΠ  1638/2002 σε ΠοινΧρον 2003, 608 επ

37 Όπως επισημαίνεται εύστοχα από τον 
Εισαγγελέα Κανιαδάκη: ΣυμβΑΠ 1638/2002 ΠΛογ 
2002, 1854

38 Θ. Δαλακούρα, οp.cit., σελ. 292.

φως του σκοπού, του έκτακτου χαρακτήρα και 

κυρίως της φυσιογνωμίας του νεοπαγούς λόγου 

επανάληψης της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο 

και δεδομένου ότι, όπως θα δούμε αμέσως 

παρακάτω, νομολογιακά προκύπτει ότι η εν λόγω 

«αυτονόητη» κατά το ΣυμβΑΠ προϋπόθεση 

αποσκοπεί ουσιαστικά στην εξουδετέρωση της 

επικλησιμότητας της απόφασης του ΕΔΔΑ 

που διαπιστώνει υπέρβαση του εύλογου 

χρόνου διάρκειας της ποινικής διαδικασίας.

Ενόψει όλων των ανωτέρω θα μπορούσε να 

σημειωθεί πως η ρυθμιζόμενη στο άρθρο 

528/1 ΚΠΔ διαδικασία απόφανσης του ΑΠ σε 

συμβούλιο για το παραδεκτό και τη βασιμότητα 

του προβαλλόμενου λόγου επανάληψης 

διαδικασίας θα πρέπει στην περίπτωση 

αυτή να περιοριστεί σε έναν εντελώς τυπικό 

έλεγχο περί ύπαρξης ή μη καταδικαστικής 

απόφασης του ΕΔΔΑ που να διαπιστώνει την 

παραβίαση ενός δικαιώματος ιδίως από τη 

στιγμή που το άρθρο 525/1/ε αναφέρεται σε 

νομικά και όχι πραγματικά σφάλματα (όπως 

οι άλλοι λόγοι επανάληψης της διαδικασίας). 

Καθίσταται συνεπώς απαγορευμένη κάθε άλλη 

συμπληρωματική έρευνα για το παραδεκτό 

και την βασιμότητα του λόγου τούτου.
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Τρόποι αποκατάστασης της βλάβης του 
κατηγορουμένου που καταδικάσθηκε κατά 
παρέκκλιση των απαιτήσεων της ΕΣΔΑ 
Για να γίνει ευκολότερα ανιχνεύσιμο το πεδίο 

των λύσεων που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση 

που ένα πρόσωπο καταδικάστηκε από ποινικό 

δικαστήριο κατά παραβίαση της ΕΣΔΑ 

ο καθηγητής Δαλακούρας προτείνει τον 

διαχωρισμό τεσσάρων περιπτώσεων παραβίασης 

των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από 

την ΕΣΔΑ για να αναδειχθούν και οι τρόποι 

αποκατάστασης των παραβιάσεων τούτων:

Α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις 

περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος σε 

δίκαιη δίκη  ή των ειδικότερων εκφάνσεων της 

στα άρθρα 2 εώς 18 ΕΣΔΑ εφόσον πρόκειται για 

αποκαταστάσιμες προσβολές με την παράσταση 

π.χ. κατά την επανάληψη της διαδικασίας του 

κατηγορουμένου με συνήγορο ή με τη συνδρομή 

διερμηνέα ή με την εκδίκαση της υπόθεσης 

του εκ νέου από αμερόληπτο δικαστήριο.

Β) Η δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων 

περιλαμβάνει τις παραβιάσεις εκείνες της 

ΕΣΔΑ με την εφαρμογή μιας αντίθετης στη 

Σύμβαση ποινικής ουσιαστικής διάταξης 

από το ποινικό δικαστήριο. Στην περίπτωση 

αυτή το ΣυμβΑΠ κάνοντας δεκτή την 

αίτηση της επανάληψης διαδικασίας  δεν θα 

διατάξει την παραπομπή της υπόθεσης στο 

αρμόδιο δικαστήριο αλλά θα ακυρώσει το 

ίδιο την απόφαση του ελληνικού ποινικού 

δικαστηρίου αφού η καταδίκη του αιτούντος είχε 

στηριχθεί σε αντι-συμβατική ποινική διάταξη.

Γ) Η τρίτη κατηγορία που μπορεί να διαγνωσθεί 

συνάγεται μέσα από τη συχνότητα που 

απαντάται στην νομολογία του ΑΠ και αφορά 

την παραβίαση της ΕΣΔΑ και του δικαιώματος 

δίκαιης δίκης μέσω των προϋποθέσεων 

παραδεκτού και του τρόπου ερμηνείας των 

τελευταίων από τον ΑΠ για το ένδικο μέσο της 

αίτησης αναιρέσεως. Πρόκειται κατά βάση για 

παραβιάσεις του άρθρου 6 ΕΣΔΑ λόγω της 

υπερβολικά σύντομης προθεσμίας για άσκηση 

αναίρεσης, ή λόγω της απαίτησης του νόμου 

για υποβολή του ασκούντος το ένδικο μέσο 

στην εκτέλεση της ποινής για το παραδεκτό της 

αναίρεσης ή λόγω της απόρριψης της αναίρεσης 

ως απαράδεκτης εξαιτίας της απουσίας της 

υπογραφής του γραμματέα από την έκθεση 

αναίρεσης39. Στην περίπτωση  αυτή το ΣυμβΑΠ 

θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δεκτή την 

αίτηση επανάληψης της διαδικασίας χωρίς όμως 

να προκύπτει δέσμευση ως προς την ουσία της 

υπόθεσης για το δικαστήριο της παραπομπής.

Δ) Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει 

περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος σε 

δίκαιη δίκη και των εκφάνσεων του οι οποίες 

ωστόσο δεν μπορούν να αποκατασταθούν 

39 Βλ αντίστοιχα Υποθέσεις : Χατζηαναστασίου, 
Σκονδριανού και Μπουλουγούρα κατά Ελλάδος.
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αυτούσιες σε διαδικαστικό επίπεδο και δεν 

είναι ορατό αν επηρέασαν ή όχι την κρίση του 

δικαστηρίου  με κρισιμότερο παράδειγμα στο 

πεδίο αυτό την παραβίαση του δικαιώματος 

για εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Το πρόβλημα ανακύπτει αφενός γιατί η 

παραβίαση του ανωτέρω δικαιώματος δεν μπορεί 

να αποκατασταθεί ευθέως με την επανάληψη 

της διαδικασίας και αφετέρου γιατί μια τέτοια 

παραβίαση της ΕΣΔΑ δεν μπορεί εύκολα 

να διαγνωσθεί κατά πόσο επηρέασε κατά την 

σχετική απαίτηση που θέτει η νομολογία του 

ΑΠ την κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου. 

Αυτοί είναι και οι λόγοι που οδηγούν την 

ελληνική νομολογία του ΑΠ να απορρίπτει 

ως απαράδεκτες τις αιτήσεις επανάληψης 

διαδικασίας που επικαλούνται καταδικαστική 

απόφαση του ΕΔΔΑ για παραβίαση του 

ευλόγου χρόνου μέσα στον οποίο πρέπει να 

ολοκληρώνεται η ποινική διαδικασία με την 

ακόλουθη πάγια πλέον αιτιολογία: «ούτε ο 

αιτών επικαλείτο ούτε και προέκυπτε ότι η 

υπέρβαση της λογικής προθεσμίας εκδικάσεως 

της υπόθεσής του την οποία δεσμευτικά 

διατύπωσε το ΕΔΔΑ είχε αρνητική επίδραση 

στην κρίση των ποινικών δικαστηρίων που 

τον καταδίκασαν για (…)την οποία διέπραξε. 

Επιπλέον, η υπέρβαση της λογικής προθεσμίας 

είναι ήδη γεγονός τελεσμένο που δεν μπορεί 

να αναιρεθεί αναδρομικά. Άρα η επανόρθωση 

της βλάβης του αιτούντος από την γενόμενη 

υπέρβαση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 

την επανάληψη της διαδικασία. Η επιζητούμενη 

δε από τον αιτούντα δια της επανάληψης της 

διαδικασίας αναγνώριση της ως άνω υπερβάσεως 

ως ελαφρυντικής περιστάσεως ώστε να του 

καταγνωσθεί μειωμένη ποινή αποτελεί όλως 

διαφορετικό ζήτημα που δεν έχει σχέση με τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και την αιτία 

η οποία προκάλεσε την βλάβη του αιτούντος».

Είναι σαφής η δυσκολία που υπάρχει για ευθεία 

επανόρθωση στην περίπτωση αυτή της βλάβης 

του αιτούντος δια του θεσμού της επανάληψης 

της διαδικασίας. Αναγκαία ωστόσο παραμένει 

η εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης είτε 

ερμηνευτικά είτε μέσω ρητής νομοθετικής 

ρύθμισης  των νομικών δυνατοτήτων 

που διαθέτουν τα ελληνικά δικαστήρια 

της παραπομπής για την αποκατάσταση 

της βλάβης του καταδικασμένου κατά 

παρέκκλιση των εγγυήσεων της ΕΣΔΑ.

Από την επιστήμη έχει προταθεί η λύση (η οποία 

όπως προκύπτει από την ανωτέρω παρατεθείσα 

πάγια νομολογία του ΑΠ δεν γίνεται σε καμία 

περίπτωση δεκτή) της αναγνώρισης στον 

καταδικασθέντα ύστερα από μία ποινική δίκη 

υπερβολικά μεγάλης διάρκειας ελαφρυντικής 

περίστασης που θα οδηγεί στην μείωση της 

ποινής του κατά το άρθρο 83ΠΚ. Η μείωση 

αυτή της ποινής αναγνωρίζεται μάλιστα και από 

το ίδιο το ΕΔΔΑ ως ενδεδειγμένος τρόπος 
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αντιμετώπισης του προβληματικού αυτού 

ζητήματος εκ μέρους των εθνικών αρχών. 

Η άποψη αυτή περί αναγνώρισης εδώ στον 

κατηγορούμενο μιας ελαφρυντικής περίστασης 

υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο με το επιχείρημα 

της αναγωγής στο τεκμήριο αθωότητας του 

κατηγορουμένου που αναβιώνει με το που 

γίνεται δεκτή η αίτηση επανάληψης της 

διαδικασίας40. Γίνεται βέβαια σαφές ότι η 

ελαφρυντική περίσταση δεν θα αναγνωρίζεται 

σε περιπτώσεις όπου η υπερβολική διάρκεια της 

ποινικής διαδικασίας οφείλεται σε παρελκυστικές 

ενέργειες του ιδίου του κατηγορουμένου αφού 

τότε ούτε κατά το ΕΔΔΑ στοιχειοθετείται 

παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της ανωτέρω 

απόψεως είναι πως το άρθρο 84 ΠΚ όπου 

απαριθμούνται οι ελαφρυντικές περιστάσεις 

που μπορούν να αναγνωρισθούν σε έναν 

κατηγορούμενο και να οδηγήσουν στην 

μείωση της ποινής του κατά το άρθρο 

83ΠΚ προβαίνει σε ενδεικτική απαρίθμηση 

που δίνει στο δικαστήριο τη δυνατότητα 

να αναγνωρίσει σε περιπτώσεις όπως αυτή 

και πρόσθετες μη ρητά προβλεπόμενες 

εκ του νόμου ελαφρυντικές περιστάσεις.

40 Βλ Παπαδαμάκη, «Η νομολογία του Αρείου 
Πάγου στο χώρο της ποινικής δικονομίας υπό το φως 
των προβλέψεων της ΕΣΔΑ., σε ΠοινΔικ 2004,σελ. 582 
επ.(586)

Εναλλακτικά η ανωτέρω περίπτωση μείωσης της 

ποινής χαρακτηρίζεται από τον καθηγητή 

Δαλακούρα ως αυτοτελής λόγος μείωσης της 

ποινής χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία. Οι 

λόγοι όμως αυτοτελούς μείωσης της ποινής 

προβλέπονται όπως είναι το ορθό ρητά από 

τον νόμο και δεν μπορούν να συνάγονται 

ερμηνευτικά όπως είναι αναγκαίο να συμβαίνει 

εδώ ενόψει της σιωπής του ποινικού νομοθέτη.

Ο ίδιος όμως παραθέτει ένα πολύ ισχυρό 

επιχείρημα υπέρ της αναγκαιότητας να μειωθεί 

στην περίπτωση της παραβίασης του ευλόγου 

χρόνου διεξαγωγής της ποινικής δίκης. Και 

αυτό είναι «η βλάβη που όντως υφίσταται 

ένας κατηγορούμενος  σε κάθε περίπτωση 

υπερβολικής διάρκειας της δίκης αφού είναι 

αναγκασμένος να διάγει επί μακρόν επιβαρυμένος 

με την ιδιότητα του κατηγορουμένου και 

τα όποια επακόλουθα της επώδυνης αυτής 

κατάστασης (άμεσες και έμμεσες συνέπειες της 

ποινικής δίωξης και της οριστικής καταδίκης)»41. 

Τέλος χρήσιμο είναι να αναφερθεί και η 

υποστηριζόμενη άποψη της Ε. Σαλαμούρα42 για 

το ρόλο του ευλόγου χρόνου και της παραβίασης 

του σχετικού δικαιώματος του κατηγορουμένου 

ως λόγος οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης. 

Η άποψη αυτή στηρίζεται στο αυτονόητο 

41 Βλ Δαλακούρα (ανωτέρω αναλυτική παραπομπή) 
σελ  296 έως 298 .

42 «Το δικαίωμα διεξαγωγής της δίκης εντός 
ευλόγου χρόνου και η αποκατάσταση της τεκμαιρόμενης 
βλάβης του διαδίκου» σε ΝοΒ 2009, σελ. 2009 επ.
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κοινωνιολογικά γεγονός της αλλοίωσης του 

ποινικού φαινομένου από το χρόνο, που από 

κάποιο σημείο και μετά, στερεί από την ποινή 

που τυχόν θα επιβληθεί από το σκοπό της. 

Για την αξιοποίηση της λύσης αυτής που από 

αλλοδαπές έννομες τάξεις όπως η Ολλανδία 

και η Ελβετία και η Γερμανία ενεργοποιείται 

σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, θα πρέπει 

για τον υπολογισμό του ευλόγου χρόνου 

να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό χρονικό 

διάστημα από την τέλεση του αδικήματος και 

όχι όπως συνηθίζεται κατά τη νομολογία του 

ΕΔΔΑ από την ημερομηνία που λαμβάνει 

γνώση της κατηγορίας ο κατηγορούμενος. 

Κρίσιμο είναι συμπερασματικά, ιδίως αφού η 

ελληνική έννομη τάξη δεν έχει καταφέρει 

να διασφαλίσει την διεξαγωγή των ποινικών 

διαδικασιών εντός ευλόγου χρόνου να 

αξιοποιούνται τουλάχιστον οι ανωτέρω λύσεις 

από τον ποινικό δικαστή ώστε να μην καθίστανται 

γράμμα κενό οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ γενικά και 

ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Η θέσπιση του άρθρου 525 παρ. 1, περ. ε΄, 

αποτέλεσε μία από τις προσπάθειες του έλληνα 

νομοθέτη να ανταποκριθεί στην επιταγή 

της ΕΣΔΑ προς πραγματική προστασία ων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας 

τουλάχιστον την συμμόρφωση της ελληνικής 

πολιτείας με τις με βεβαιότητα διαπιστωμένες 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων τούτων. Η 

νομολογία μας κατά συνέπεια θα έπρεπε να 

εκμεταλλευτεί αυτή την δικονομική δυνατότητα 

και όχι να θέτει εμπόδια στην πραγμάτωση των 

επιταγών των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, ιδίως στο 

πεδίο του ποινικού δικαίου, που συνεπάγεται 

εξ ορισμού την σπουδαιότερη προσβολή 

των δικαιωμάτων ενός φυσικού προσώπου.  
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1. Εισαγωγή

Ενόψει της οικονομικής ύφεσης των 

τελευταίων ετών, καθώς και της πτώσης των 

αξιών των ακινήτων1 στην Ελλάδα εμφανίζεται 

όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της ύπαρξης 

περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) σε πρόσωπα, 

τα οποία παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι 

πλούσια σε ακίνητα, είναι φτωχά σε εισόδημα2.

Η πρωτοφανής παγκόσμια οικονομική κρίση 

που δημιούργησε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας 

στο χρηματοοικονομικό σύστημα επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών 

και συνεπώς η εξαιρετικά χαμηλή ροή κεφαλαίων 

προς την αγορά της στεγαστικής πίστης έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία των ενδιαφερομένων 

να προβούν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γεγονός 

που οδηγεί στη συσσώρευση δεσμευμένου 

κεφαλαίου πάνω στα ακίνητα, τη στιγμή που 

1 Βλ. Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος ως προς τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων για 
το έτος 2016.

2 Απόδοση της αγγλικής φράσης «Ηouse rich but 
cash poor».

οι κύριοι των εν λόγω μη ρευστοποιήσιμων 

περιουσιακών στοιχείων αναζητούν τρόπους 

οικονομικής αξιοποίησης τους πέρα από τους 

γνωστούς τρόπους άντλησης εισοδήματος 

από ένα ακίνητο, όπως πώληση, μίσθωση κ.τ.λ.

Στο παρόν άρθρο επιδιώκεται να αναλυθεί 

δογματικά ένας εναλλακτικός τρόπος άντλησης 

ρευστότητας από την ακίνητη περιουσία, 

αυτός της υπόσχεσης ισοβίας προσόδου πίσω 

από την μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου3. Ο 

θεσμός της ισοβίας προσόδου αξιοποιείται 

συχνά από πρόσωπα προχωρημένης ηλικίας, 

τα οποία μεταβιβάζουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία σε άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν 

να τους παρέχουν ορισμένο χρηματικό 

ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους4. 

3 Βλ. Εισήγηση  Ε. Ζερβογιάννη στο 11ο  
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα 
«Το Αστικό Δίκαιο και σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις», 
σελ. 3.

4 Τέτοιες πρακτικές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες 
στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον όρο «equity release 
schemes» και επιτρέπουν, κυρίως, σε ηλικιωμένα 
άτομα να εκμεταλλευτούν την αξία του ακινήτου τους 
διατηρώντας ταυτόχρονα τη χρήση του πχ.  θεσμός 
«lifetime mortgage».

Η σύσταση ισοβίας προσόδου ως μέθοδος αποδέσμευσης 
συσσωρευμένου κεφαλαίου από ακίνητο

Παϊρίδης Χρήστος,                                                                                                                
Ασκούμενος Δικηγόρος
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Πέρα από τον δικαιούχο της ισοβίας προσόδου, 

ωφελείται φυσικά και ο υπόχρεος αυτής, καθώς 

ο τελευταίος μετά την απόσβεση της ενοχής 

δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το 

ληφθέν κεφάλαιο (εδώ: ακίνητο)5. Η επιλογή 

βέβαια μιας διαρκούς σύμβασης, όπως η ισόβια 

πρόσοδος σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, 

είναι ιδιαίτερα επισφαλής για λόγους, οι οποίοι 

θα αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια.

2. Έννοια και νομική φύση της 
ισοβίας προσόδου.

Κατά την διάταξη του αρ. 840 Α.Κ. ισόβια 

πρόσοδος νοείται, ως η αυτοτελής υποχρέωση 

κάποιου προσώπου (φυσικού ή νομικού), 

προς παροχή σε άλλο (δικαιούχο της 

προσόδου), πρόσωπο (φυσικό) χρημάτων 

ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων κατά 

δόσεις επαναλαμβανόμενες περιοδικά για 

ολόκληρη τη ζωή ορισμένου προσώπου6. 

Όσον αφορά τη φύση της συμβάσεως της 

συγκεκριμένης προσόδου, έχουν υποστηριχθεί 

διάφορες απόψεις περί τυχηρού δανείου, 

ανταλλαγής, παιγνίου, αγοραπωλησίας. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την κρατούσα άποψη πρόκειται 

για μία ιδιόρρυθμη (sui generis) τυχηρά 

σύμβαση7, που ενδεχομένως να παρουσιάζει 

5 Βλ. Κοσμά σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο Αστικός 
Κώδιξ, Εκδ. 1982, σελ. 336.

6 ΕφΑθ 1667/2006 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ.
7 Βλ. Φουρκιώτη, Η σύμβασις περιοδικής 

προσόδου, 1939, σελ. 57, Κοσμά ο.π. σελ. 340.

ομοιότητες με τις προαναφερθείσες συμβάσεις, 

αλλά λόγω της ιδιαίτερης δικαιοπολιτικής 

της φύσης αποτελεί διακριτή μορφή.

Σχετικά  με το χαρακτήρα του δικαιώματος της 

ισοβίας προσόδου, επίσης, έχουν υποστηριχθεί 

διάφορες απόψεις. Κατά μία άποψη, η ισόβια 

πρόσοδος είναι ένα ενιαίο ενοχικό δικαίωμα 

που έχει ως αντικείμενο τις περιοδικές παροχές. 

Το δικαίωμα αυτό δεν καταμερίζεται σε 

περισσότερες αξιώσεις ανεξάρτητες μεταξύ 

τους που τελούν υπό την αναβλητική αίρεση 

της επιβίωσης ορισμένου προσώπου αλλά 

γεννιέται σαν ενιαίο δικαίωμα και εξακολουθεί 

να υπάρχει σαν τέτοιο8. Κατ’ αντίθετη 

άποψη, από το εν λόγω δικαίωμα γεννιούνται 

περισσότερες αξιώσεις, καθεμία από τις οποίες 

είναι αυτοτελής, αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη 

από τις λοιπές. Πιο συγκεκριμένα, η άποψη 

αυτή υποστηρίζει πως κάθε καταβαλλόμενη 

περιοδικά δόση αποτελεί και διακριτή αξίωση. 

Τέλος, έχει αναπτυχθεί και μία τρίτη άποψη, η 

οποία προσπαθεί να συγκεράσει τις δύο 

προηγούμενες, κάνοντας λόγο για ενιαίο μεν 

δικαίωμα ισοβίας προσόδου από το οποίο 

όμως απορρέουν αυτοτελείς αξιώσεις χωρίς 

να ενσωματώνονται σε αυτό. Από αυτές 

ορθότερη φαίνεται η πρώτη άποψη, η οποία 

8 Βλ. Αποστολίδη σε ΕρμΑΚ αρθρ. 840, αρ. 3α, 
Καυκά, Ένοχικόν Δίκαιον,΄Εκδ. 1956, αρθρ. 840, αρ. 
5 σελ. 352-353, Βαθρακοκοίλη, ΕρνομΑΚ, Εκδ. 2006 
,σελ. 505, αρ. 15.
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μάλιστα κρατεί, για τον λόγο ότι συμπορεύεται 

περισσότερο με τη φύση της ισοβίας προσόδου.

3. H ισόβια πρόσοδος ως υπόσχεση πίσω 
από την εκποίηση ακινήτου.

Η σύβαση ισοβίας προσόδου μπορεί να συσταθεί 

είτε με μονομερή δικαιοπραξία (κληροδοσία, 

προκήρυξη)9 είτε να συναφθεί με αμφοτεροβαρή 

σύμβαση μεταξύ των μερών. Στην στην υπό 

εξέταση περίπτωση, μας ενδιαφέρει ακριβώς 

η τελευταία δυνατότητα. Δηλαδή, η ενοχή 

που απορρέει από την επίμαχη σύμβαση 

είναι η υποχρέωση του οφειλέτη να παρέχει 

στο δικαιούχο τις περιοδικά καταβαλλόμενες 

δόσεις, οι οποίες πρέπει να ορίζονται με 

ακρίβεια σε αυτήν ή τουλάχιστον να είναι 

απλώς οριστές10, και από την πλευρά του ο 

δικαιούχος να καταβάλει την αντιπαροχή στον 

υπόχρεο, η οποία μπορεί να είναι κάθε φύσης, 

γιατί η υπόψη διάταξη δεν ορίζει σχετικά.

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη σύμβαση, 

όπου η αντιπαροχή του δικαιούχου θα 

συνίσταται στη μεταβίβαση της κυριότητας 

9 Βλ. Φίλιο, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος,  4η  
Έκδοση, 1998, σελ. 141.

10 Βλ. Κοσμά, ο.π., σελ. 335 όπου μνημονεύεται 
ότι «...ως απλώς οριστές νοούνται οι δόσεις των 
οποίων η ποιότητα και ποσότητα δεν είναι εκ των 
προτέρων καθορισμένη με ακρίβεια  αλλά εξαρτάται 
από μελλοντικά γεγονότα σαφώς καθορισμένα», «...το 
μέγεθος των περιοδικών δόσεων δεν καθορίζεται από 
τις ανάγκες του δικαιούχου γιατί τότε θα πρόκειται για 
διατροφή και όχι για ισόβια πρόσοδο».

ακινήτου, η οποία θα επέλθει μέσω της 

εκποιητικής δικαιοπραξίας του αρ. 1033 

Α.Κ. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υποχρέωση 

καταβολής παροχής και αντιπαροχής που 

απορρέει από την υποσχετική δικαιοπραξία της 

ισοβίας προσόδου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες 

λόγω της νομικής φύσης της. Η τελευταία είναι 

μία διαρκής σύμβαση που εκτείνεται στο χρόνο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παροχές, εκτός του 

ότι απέχουν χρονικά πολύ μεταξύ τους, επιπλέον 

απέχουν χρονικώς και από την αντιπαροχή του 

δικαιούχου (το χρόνο καταβολής του κεφαλαίου 

της ισοβίας προσόδου)11. Σκοπός, ωστόσο, του 

προσώπου που προβαίνει στην μεταβίβαση 

κυριότητας του ακινήτου του αποδεχόμενος 

την καταβολή στον ίδιο των περιοδικών δόσεων 

της ισοβίας προσόδου, δεν είναι φυσικά να 

αποξενωθεί από το ακίνητο του όσο ζει, αλλά 

αντιθέτως να μπορεί να το χρησιμοποιεί κατά 

τη διάρκεια της ζωής του απολαμβάνοντας, 

συγχρόνως, τις ωφέλειες της σύμβασης που 

συνέστησε με τον αντισυμβαλλόμενο του. 

Ζητούμενο λοιπόν είναι να βρεθούν τρόποι, 

ώστε ο δικαιούχος της προσόδου να μην 

στερηθεί τη χρήση του ακινήτου του όσο ζει. 

Προς το σκοπό της διατήρησης της χρήσης του 

ακινήτου από τον δικαιούχο της προσόδου 

θα μπορούσε να  οδηγήσει η συνομολόγηση 

διαφορετικού χρόνου για το  ληξιπρόθεσμο και 

11 Βλ. Αποστολίδη, ο.π., αρ. 4, Κοσμά, ο.π.,  αρ. 
11, σελ. 345, Φουρκιώτη παρ. υπό 8.
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απαιτητό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

των μερών  που αναδίδει η σύμβαση αυτή, 

ήτοι του χρόνου θανάτου του υποσχόμενου τη 

μεταβίβαση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

αυτής και του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης 

για την υποχρέωση καταβολής των περιοδικών 

δόσεων από τον υπόχρεο της ισοβίας προσόδου. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε  να τεθεί ως 

αναβλητική αίρεση στην εκποιητική δικαιοπραξία 

μεταβίβασης του ακινήτου η προαποβίωση 

του μεταβιβάζοντος έναντι του αποκτώντος, 

ενώ, αντίθετα, η υποσχετική δικαιοπραξία 

θα ενεργούσε δίχως αυτήν την αίρεση, ήδη 

από την κατάρτιση της, με αποτέλεσμα ο 

δικαιούχος της προσόδου να μπορεί να 

αποκομίσει την ωφέλεια της τελευταίας ενόσω ζει.

Τέλος, ένας άλλος τρόπος διατήρησης της 

κατοχής του ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα 

και δικαιούχο της ισόβιας προσόδου θα ήταν 

η ολοκλήρωση της μεταβίβασης με σύσταση 

υπέρ αυτού περιορισμένου εμπράγματου 

δικαιώματος, αυτού της οίκησης ή επικαρπίας, 

ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κατοικεί στο 

ακίνητο μέχρι το θάνατο του, καταρχήν12. 

4. Ο χαρακτήρας της ισοβίας προσόδου ως 
τυχηράς και τα προβλήματα 

που ανακύπτουν.

12 Για λεπτομέρειες ως προς τους τρόπους 
διατήρησης της χρήσης του ακινήτου βλ. Εισήγηση Ε. 
Ζερβογιάννη, ο.π. σελ. 4-6

Όπως αναλύθηκε παραπάνω η σύμβαση παροχής 

ισοβίας προσόδου εκ του σκοπού της είναι 

τυχηρά σύμβαση, αφού η διάρκεια της 

εξαρτάται από τη διάρκεια της ζωής ορισμένου 

προσώπου, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί 

επακριβώς εκ των προτέρων. Αναφορικά 

με το μέγεθος της επίμαχης συμβάσεως δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός στο νόμο, με 

αποτέλεσμα ο καθορισμός του ποσού της 

περιοδικής δόσεως να αφήνεται στην διακριτική 

ευχέρεια των συμβαλλομένων13. Λόγω της 

συγκεκριμένης, ωστόσο, ευχέρειας των μερών 

να προσδιορίζουν το οικονομικό μέγεθος 

της παροχής και αντιπαροχής αντίστοιχα, 

μπορεί να ανακύψουν ζητήματα δυσαναλογίας 

μεταξύ αυτών, όπως, για παράδειγμα, στην 

περίπτωση όπου ένα μεγάλης αξίας ακίνητο 

μεταβιβάζεται έναντι ουτιδανών περιοδικά  

καταβαλλόμενων δόσεων, οι οποίες, όσο μεγάλη 

και αν πιθανολογείται ότι θα είναι η διάρκεια 

ζωής του δικαιούχου, είναι βέβαιο πως  δεν θα 

ισοσκελίσουν το μέγεθος της αξίας του ακινήτου. 

Προς λύση τέτοιων ζητημάτων μπορεί να δοθεί 

έδαφος στη διάταξη του άρ. 179 Α.Κ. για τις 

καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες. Ως προς τη 

λύση αυτή, κρίσιμη είναι η άποψη του Αρείου 

Πάγου14 ότι, αν η ισόβια πρόσοδος συμφωνείται 

από επαχθή αιτία, ήτοι ως αντάλλαγμα για τη 

μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου δεν μπορεί 

13 Βλ. Κοσμά, ο.π., σελ. 339.
14 Α.Π. 252/2004 & Α.Π.936/2007 Τ.Ν.Π. 

ΝΟΜΟΣ.
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να ελεγχθεί κατά το χρόνο κατάρτισης της 

σύμβασης στο πλαίσιο του αρ. 179 Α.Κ., η 

δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών, δηλαδή 

η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και η 

συνολική αξία της ισόβιας προσόδου και συνεπώς 

δεν μπορεί να υπολογιστεί αν η συνολική αξία 

της ισόβιας προσόδου, ως αντιπαροχής, τελεί 

σε προφανή δυσαναλογία προς την αξία του 

μεταβιβαζόμενου ακινήτου, που συνιστά την 

παροχή. Επομένως, οι συμβάσεις με τυχηρό 

χαρακτήρα εκφέυγουν, καταρχήν, από το πεδίο 

εφαρμογής του αρ. 179 Α.Κ. και δεν μπορεί 

η διάταξη του άρθρου αυτού να λειτουργήσει 

σε τέτοιου είδους σύμβαση, λόγω του 

αβέβαιου της διάρκειας ζωής του δικαιούχου. 

Όμως αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση 

ορισμένα περιστατικά, μπορεί κατά 

πιθανολόγηση, να καθοριστεί από το δικαστήριο 

της ουσίας, κατά την κατάρτιση της σύμβασης, 

η διάρκεια ζωής του δικαιούχου και επομένως 

να προσδιοριστεί η οφειλόμενη σε αυτόν 

αντιπαροχή της ισοβίας προσόδου, τότε είναι 

δυνατός ο έλεγχος της συμβάσεως κατ’ άρθρο 

179 Α.Κ., αφού τότε κάμπτεται ο χαρακτήρας ως 

τυχηράς της μνησθείσας σύμβασης. Περιστάσεις, 

που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση 

του προφανώς δυσανάλογου των εκατέρωθεν 

παροχών στην περίπτωση της ισόβιας προσόδου 

είναι ιδίως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, 

οι εν γένει συνθήκες ζωής, οι τυχόν σοβαρές 

ή μη ασθένειες του δικαιούχου15. Ασφαλώς, 

πέρα από τα όσα περιγράφει η νομολογία ως 

προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, 

θα πρέπει εκτός των άλλων να καταφάσκονται 

και οι υποκειμενικές προϋποθέσεις της, ώστε να 

πληρωθούν τα στοιχεία που απαιτεί (κουφότητα 

κ.λ.π.). Η εκτίμηση που πρέπει να λαμβάνει 

χώρα ως προς το μέγεθος της ισοβίας προσόδου 

δεν πρέπει να μας ξενίζει. Είναι μια μέθοδος 

που ακολουθείται κατεξοχήν στις ασφαλίσεις 

ζωής από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες 

εφαρμόζοντας μαθηματικούς τύπους προβαίνουν 

σε εκτιμήσεις όλων των παραπάνω περιστάσεων, 

που η νομολογία θέτει ως όρους που πρέπει να 

ελεγχθούν και να εκτιμηθούν για να κριθεί το 

δυσανάλογο διά της διατάξεως του αρ. 179 Α.Κ.. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της αξίας της 

οφειλόμενης αντιπαροχής έναντι της 

μεταβίβασης ακινήτου θα πραγματοποιηθεί 

με βάση την αναλογιστική παρούσα αξία 

της, δηλαδή με αναγωγή στο κρίσιμο σημείο 

κατάρτισης της σύμβασης της συνολικής 

αξίας του ποσού που με ορισμένη πιθανότητα 

θα καταβληθεί στον κύριο μελλοντικά16.

Ωστόσο, πέρα από το ενδεχόμενο εμφάνισης 

δυσαναλογίας παροχής και αντιπαροχής 

15 Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ειδ. Ενοχικό ΙΙ, παρ. 25 
αρ. 31, Παπαντωνίου σε Α.Κ. Καράκωστα, αρ. 840, 
αρ.23-24.

16 Βλ. Ε. Ζερβογιάννη, ο.π., σελ. 10, με περαιτέρω 
παραπομπές σε Zima/Brown, Mathematics of  Finance 
1996, ιδίως σελ. 213 επ.
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κατά το στάδιο ήδη της κατάρτισης της 

ισόβιας προσόδου, υπάρχει και η περίπτωση 

η παραπάνω δυσαναλογία να προκύψει σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Φυσικά, μια τέτοια 

περίπτωση θα οφείλεται σε μεταβολή των 

συνθηκών, που υπήρχαν όταν καταρτίστηκε η 

σύμβαση, με αποτέλεσμα να διεκδικεί έδαφος 

εφαρμογής η διάταξη του αρ. 388 Α.Κ.

Όπως σχολιάστηκε στην εισαγωγή του παρόντος 

άρθρου, λόγω των έκτακτων οικονομικών 

συνθηκών  και της διακύμανσης της αξίας 

των ακινήτων το ενδεχόμενο δυσαναλογίας 

εμφανίζεται αρκετά μεγάλο, ιδίως στην 

περίπτωση του είδους της σύμβασης που 

εξετάζουμε, ήτοι της τυχηράς, όπου η μεταβολή 

των συνθηκών με βάση τις οποίες συνήφθη 

είναι πολύ πιθανή και καταρχήν εμπίπτει στους 

τυπικούς κινδύνους που ανέλαβαν τα μέρη.    

Ο χαρακτήρας της τυχηράς συμβάσεως 

αποκλείει  την εφαρμογή του άρθρου 388 

Α.Κ.17, με την αιτιολογία, ότι με την κατάρτιση 

της σύμβασης τα μέρη ανέλαβαν τον κίνδυνο να 

μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

συνήψαν αυτήν, εξαρτώντας την διάρκεια της από 

τη διάρκεια ζωής ορισμένου προσώπου, γεγονός 

που δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων18. 

17 Βλ. 1469 Ιταλ. Α.Κ., που αποκλείει την 
εφαρμογή των άρθρ. 1467-1468 Ιταλ. Α.Κ., που 
αναφέρονται στην απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών 
στις τυχηρές συμβάσεις.

18 ΕφΑθ 4648/2014, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ.

Σχετικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ο κίνδυνος 

αυτός είναι εγγενής στις τυχηρές συμβάσεις19.

Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 Α.Κ. για 

την αναπροσαρμογή  των συμβατικών παροχών 

θα πρέπει να καταφάσκονται ορισμένες 

προϋποθέσεις. Καταρχάς, η εκάστοτε κρινόμενη 

σύμβαση θα πρέπει να είναι αμφοτεροβαρής, 

εάν αντίθετα πρόκειται για ετεροβαρή σύμβαση 

ή μονομερή δικαιοπραξία, χωρεί κατά βάση 

εφαρμογή της γενικής ρήτρας της Α.Κ. 288. 

Επίσης, θα πρέπει να έχει επισυμβεί μεταβολή 

των συνθηκών στις οποίες τα μέρη ενόψει της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 

στήριξαν της σύναψη της σύμβασης. Τα 

περιστατικά στα οποία στηρίχθηκαν τα μέρη και  

κατήρτισαν τη σύμβαση δεν είναι όλα κρίσιμα. 

Η Α.Κ. 388 υπαινίσσεται τα περιστατικά και τις 

συνθήκες που αποτέλεσαν κοινό δικαιοπρακτικό 

θεμέλιο για τους συμβαλλόμενους.

Παρά το ότι το κριτήριο αυτό επιφανειακά 

φαίνεται αρκετά υποκειμενικό, εντούτοις 

αντικειμενικοποιείται, διότι το δικαιοπρακτικό 

θεμέλιο θα πρέπει να είναι κοινό και για τα δύο 

μέρη20. Συνεπώς, το κοινό αυτό δικαιοπρακτικό 

θεμέλιο θα πρέπει να τίθεται σιωπηρά στη 

σύμβαση και όχι ως ρητός όρος (π.χ. αίρεση), 

διότι στην περίπτωση αυτή θα προσφεύγαμε στις 

19 Α.Π. 1171/2004, ΕλλΔνη 46, σελ. 157, ΕφΑΘ 
7313/2006, ΕλλΔνη 2006. 295, ΕφΑΘ 3627/1997, 
ΑρχΝ 1998. 602.

20 Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 4η 
Έκδοση 2004 σελ. 425.
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διατάξεις για την ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής και 

όχι στην Α.Κ. 388.  Τα γυμνά περιστατικά που 

εξώθησαν τον έναν συμβαλλόμενο στην  σύναψη 

της σύμβασης δεν ασκούν καμία  επιρροή 

και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της επίμαχης 

διάταξης. Άλλωστε τα παραγωγικά αίτια της 

βούλησης θεωρούνται κατά κανόνα επουσιώδη 

(Α.Κ. 143) και δεν συνδέονται κατ’ αρχήν με 

έννομες συνέπειες, εκτός αν ειδικά σε διάταξη 

νόμου ορίζεται διαφορετικά (βλ. Α.Κ. 1784).

Επιπλέον, καθαρά προσωπικές επιδιώξεις, με την 

προοπτική των οποίων τα μέρη συνήψαν 

τη σύμβαση, δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ως περιστατικά στα οποία βασίσθηκε η 

σύμβαση21. Ενδόμυχες σκέψεις και ενδιάθετες 

καταστάσεις του ενός συμβαλλόμενου που δεν 

μπόρεσαν να γίνουν αντιληπτές από το άλλο 

μέρος δεν συνιστούν κοινό δικαιοπρακτικό 

θεμέλιο. Οι συνθήκες λοιπόν κάτω από τις 

οποίες εις εκ των συμβαλλομένων κατήρτισε 

τη σύμβαση θα πρέπει να έγιναν και όχι 

απλώς να μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές22. 

Αναφορικά με το είδος της μεταβολής που θα 

πρέπει να επέλθει ώστε να τίθεται ζήτημα 

εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, πρέπει 

να ειπωθεί ότι αυτή θα πρέπει να έχει χαρακτήρα 

έκτακτο, μη δυνάμενη να προβλεφθεί. Κατά τη 

21 Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, 
1999, σελ. 34.1

22 Βλ. Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο 
Αστικός Κώδιξ, άρθρο 388 παρ. 10 σελ. 369

νομολογία σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής 

του άρθρο 388ΑΚ λόγω μη συνδρομής των 

όρων του, όπως κυρίως της προϋπόθεσης του 

απρόβλεπτου της μεταβολής, χωρεί εφαρμογή 

της γενικής ρήτρας του άρθρου 288 Α.Κ. 

Αφετηριακή  απόφαση αυτής της νομολογιακής 

τάσης στάθηκε η απόφαση 927/1982 της 

Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα 

µε την θέση του Ακυρωτικού, η αρχή που 

διατυπώνεται στην Α.Κ. 288 λειτουργεί όχι 

μόνο ως συμπληρωματική των δικαιοπρακτικών 

βουλήσεων ρήτρα, αλλά και ως διορθωτική 

αυτών. Με άλλα λόγια παρέχεται η δυνατότητα 

στο δικαστή στηριζόμενος στην αρχή της καλής 

πίστης και στα συναλλακτικά ήθη να τροποποιήσει 

το μέγεθος της εκπληρωτέας παροχής και να 

αποκαταστήσει τη διαταραχθείσα καλή πίστη23. 

Στο πλαίσιο δε της διορθωτικής αυτής 

λειτουργίας κρίνεται ότι η αρχή της Α.Κ. 

288 εφαρμόζεται και «επί προβλεφθείσης έτι 

µεταβολής των συνθηκών επί των οποίων τα 

µέρη εστήριξαν την συµφωνίαν των, όταν 

η µετά την επέλευσίν της εκπλήρωσις της 

παροχής τινός εξ αυτών, ως συνεφωνήθη 

συνεπάγεται υπέρβασιν του, βάσει της γενοµένης 

προβλέψεως, αναληφθέντος υπό τούτου 

κινδύνου ζηµίας, καθιστώσαν την εµµονήν 

23 ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 1325/2013 δημοσιευμένη 
στην Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 988/2012 Χρίδ 2013.26, 
ΑΠ 423/2008, ΠΠΡΠΕΙΡ. 619/2016, ΠΠΡΑΘ 
1588/2017 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ.
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εις την συµφωνηθείσαν εκπλήρωσιν αντίθετον 

προς την εις τας συναλλαγάς απαιτουµένην 

ευθύτητα και εντιµότητα. Συνεπώς και δη 

κατά µείζονα λόγον, εφαρµόζεται και όταν 

δεν προεβλέφθη τοιαύτη µεταβολή, η µη 

πρόβλεψίς της όµως δεν είναι ανυπαίτιος».

Συμπερασματικά, αν και στη περίπτωση της 

ισοβίας προσόδου υπάρχει πληθώρα κινδύνων 

που μπορούν να αναλάβουν τα μέρη (ως προς 

τη διάρκεια ζωής του μεταβιβάζοντος, ως προς 

την αξία του ακινήτου), ώστε να αποκλεισθεί η 

εφαρμογή του άρθρου 388 Α.Κ., εντούτοις, αυτό 

δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στις περιπτώσεις 

ιδιαίτερα έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών, 

όπως περιπτώσεις σημαντικής υποτίμησης ή 

ανατίμησης του νομίσματος24, οι οποίες θα 

υπερέβαιναν τους κινδύνους που ανέλαβαν τα 

μέρη και θα ανέτρεπαν τους υπολογισμούς τους25. 

Η ανάληψη κινδύνου μπορεί να εξειδικεύεται 

στη σύμβαση ως όρος, αλλά μπορεί να τίθεται 

και σε ευρεία έκταση (χωρίς πλήρη εξειδίκευση), 

κάτι που δικαιολογείται στις τυχηρές συμβάσεις. 

Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί πως η ανάληψη 

κινδύνων θα πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό 

της εκάστοτε σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, 

ανάληψη κινδύνων, η οποία δεν αποσκοπεί 

στην πραγμάτωση του σκοπού της σύμβασης 

αλλά στην εξουθένωση του ασθενέστερου 

24 Βλ. αναλυτικά Καραμπατζό, Απρόβλεπτη 
μεταβολή των συνθηκών στην αμφοτεροβαρή σύμβαση, 
2006.

25 ΑΠ 1138/1990 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ.

μέρους από τον αντισυμβαλλόμενο του 

μπορεί να ελεγχθεί από την αρχή της καλής 

πίστης που υπαγορεύει το άρθρο 388 Α.Κ26.

Αυτό που ίσως θα έπρεπε να σημειωθεί ως 

κατακλείδα του προβληματισμού ως προς 

την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στη 

σύμβαση που εξετάζουμε, είναι μία στροφή 

της νομολογίας τα τελευταία χρόνια ως προς 

τη μεταχείριση των υπό αναπροσαρμογή 

συμβάσεων,  επιλέγοντας σε περιπτώσεις 

εμφάνισης δυσαναλογίας μεταξύ παροχής και 

αντιπαροχής να εξετάζει τις υποθέσεις αυτές 

κυρίως υπό το πρίσμα του αρ. 288 Α.Κ. παρά 

μέσω του αρ. 388 Α.Κ. έχοντας ως κριτήριο 

τη δυνατότητα πρόβλεψης της μεταβολής των 

κρίσιμων συνθηκών (η αρχή του 288 Α.Κ. 

εφαρμόζεται και επί προβλεφθείσης μεταβολής 

των συνθηκών, επί των οποίων τα μέρη στήριξαν 

τη συμφωνία τους).  Ενόψει λοιπόν των 

δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διάγουμε 

τα τελευταία χρόνια, κατά τη νομολογία, η 

δυνατότητα πρόβλεψης της αποσταθεροποίησης 

των οικονομικών δεδομένων είναι σαφώς 

ευχερέστερη απ’ ότι κατά το παρελθόν27. 

26 Σταθόπουλος ο.π. σελ. 1247.
27 34/2011 Μπρ.Καλαμ Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ  

κατά την οποία οι συμβάσεις που συνήφθησαν πριν 
την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, μπορούν να 
αναπροσαρμοστούν κατά το αρ. 388 Α.Κ, ενώ για τις 
συμβάσεις που καταρτίστηκαν στις απαρχές της κρίσης-
εδώ η επίδικη σύμβαση συνήφθη τον Οκτώβριο του 
2009- δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η συγκεκριμένη 
διάταξη παρά μόνο αυτή του αρ. 288 Α.Κ. για το λόγο 
ότι το στοιχείο του απρόβλεπτου δεν συντρέχει.
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5.Oικονομική αδυναμία του οφειλέτη της 
ισοβίας προσόδου ενόψει της έκτασης της 

υποχρέωσης του στο χρόνο.

Ενόψει της ανάλυσης που εκτέθηκε 

προηγουμένως για τις περιπτώσεις εφαρμογής 

διατάξεων (βλ. αρ. 288, 388 Α.Κ.) του Αστικού 

Κώδικα που διασπούν την αρχή της pacta 

sunt servanta και μπορούν να οδηγήσουν σε 

τροποποίηση ή αποδέσμευση των μερών από 

τους όρους της σύμβασης για λόγους, οι οποίοι 

στηρίζονται στην ενσκήπτουσα οικονομική 

κρίση και τις οικονομικές προκλήσεις που αυτή 

επέφερε, ζήτημα προκύπτει στις περιπτώσεις που 

τα οικονομικά δεδομένα στα οποία στηρίχτηκε 

ο οφειλέτης κατά  την κατάρτιση της σύμβασης 

έχουν ανατραπεί πλήρως κατά την εξέλιξη της 

αυτής στο χρόνο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος 

να τίθεται σε δεινή θέση και ιδιαίτερα σε θέση  

αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στο δικαιούχο της προσόδου.

Το κρίσιμο θεωρητικό ερώτημα που τίθεντο από 

το παρελθόν για το, εάν στην ανώμαλη εξέλιξη 

της ενοχής ως αδυναμία παροχής μπορεί 

να θεωρηθεί και η οικονομική πέραν της 

φυσικής και της νομικής, παίρνει τεράστιες 

διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, λόγω ακριβώς 

της έλλειψης ρευστότητας που ταλανίζει 

τους οφειλέτες χρεών, της συρρίκνωσης των 

εισοδημάτων τους και των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας που σημειώνονται στη χώρα μας.

Κατά την πάγια θέση της νομολογίας αλλά και 

του μεγαλύτερου μέρους της θεωρίας αδυναμία 

παροχής επί χρηματικών ενοχών δεν υφίσταται 

για τον λόγο ότι αυτές αποτελούν ενοχές 

γένους, στις οποίες αδυναμία παροχής θα 

μπορούσε να υπάρξει μόνο στην περίπτωση 

καταστροφής ολόκληρου του γένους, πράγμα 

απίθανο, διότι στις χρηματικές ενοχές το 

γένος είναι αδύνατον να εκλείψει, εφόσον 

το χρήμα ως αντικείμενο υφίσταται πάντα. 

Κατ’ αυτήν την θεώρηση, ευθεία εφαρμογή των 

διατάξεων για την αδυναμία παροχής με την 

έννοια των Α.Κ. 336, 363 και 380 δεν μπορεί να 

λάβει χώρα. Αυτό που θα μπορούσε να βελτιώσει 

τη θέση του οφειλέτη θα ήταν εφαρμογή των 

διατάξεων 288 και 388 Α.Κ. με τους όρους 

φυσικά που αναλύθηκαν ανωτέρω (π.χ. υπέρβαση 

των κινδύνων που ανέλαβαν τα μέρη κ.τ.λ.), 

ώστε να συμβαδίζουν με τη νομική φύση της 

ισοβίας προσόδου. Η άποψη αυτή είναι όχι μόνο 

επιφυλακτική αλλά και απόλυτα αρνητική ως προς 

την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη βασιζόμενη 

στις διατάξεις της αδυναμίας παροχής, για τον 

λόγο ότι μία τέτοια αντιμετώπιση θα υπέσκαπτε 

την αρχή του απαραβιάστου των συμβάσεων. 

Σε αυτήν την διαμάχη θεωρητικών τε και 

μη υπάρχει και η αντίθετη άποψη28 κατά την 

οποία σε περιπτώσεις ακραίας οικονομικής 

28 Με την άποψη αυτή συντάσσονται οι Μπαλής, , 
Ζέπος, Απ. Γεωργιάδης.
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δυσχέρειας του οφειλέτη, ο τελευταίος θα πρέπει 

να απαλλάσσεται αυτοδικαίως με εφαρμογή των 

διατάξεων για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής.

Με την παραδοχή, λοιπόν, της δυνατότητας 

ύπαρξης οικονομικής αδυναμίας (κατά την 

δεύτερη άποψη που αναφέρθηκε ανωτέρω) στο 

πρόσωπο του υπόχρεου της ισοβίας προσόδου 

τίθεται το ερώτημα της τύχης παροχής και 

αντιπαροχής στην περίπτωση ενδεχόμενης 

ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής, ενόψει ιδίως 

του χαρακτήρα τους, αφενός μεν της παροχής 

του δικαιούχου ως στιγμιαίας (μεταβίβαση 

κυριότητας) αφετέρου δε της αντιπαροχής 

του υπόχρεου ως διαρκούς στο χρόνο και 

υποκείμενης στα ενδεχομένως μη δυνάμενα να 

προβλεφθούν γεγονότα που επίκεινται στο μέλλον.

Στην περίπτωση κατάφασης της οικονομικής 

αδυναμίας  του υπερχρεωμένου οφειλέτη και της 

αυτοδίκαιης απαλλαγής του με βάση τις διατάξεις 

για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα έπρεπε να 

προσφύγουμε στον κανόνα της κοινής απαλλαγής 

της Α.Κ. 380 ενόψει του αμφοτεροβαρούς 

χαρακτήρα της σύμβασης που μας ενδιαφέρει. 

Με τη σκέψη αυτή ο υπόχρεος θα έπρεπε να 

απαλλαγεί αυτοδικαίως από την υποχρέωση 

καταβολής περαιτέρω δόσεων, ενώ ο δικαιούχος 

θα αποκτούσε το δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης 

της δικής του αντιπαροχής, και αν τυχόν την 

κατέβαλε θα εδύνατο να την αναζητήσει κατά 

τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό29. 

Ερωτάται όμως: θα ήταν σύμφωνο με τις αρχές 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 

να μπορεί ο δικαιούχος της προσόδου να 

επιδιώξει την αναμεταβίβαση της κυριότητας 

του ακινήτου στον ίδιο (αν ολοκληρώθηκε η 

μεταβίβαση) ή να αρνηθεί τη μεταβίβαση (αν 

δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση) τη στιγμή που 

ο υπόχρεος θα είχε καταβάλει τεράστιο αριθμό 

δόσεων σε σημείο που το συνολικό τους ποσό 

θα ξεπερνούσε κατά πολύ την αξία του ακινήτου; 

Για να αποφευχθούν λοιπόν τέτοιου είδους 

κατάφωρες αδικίες, ορθότερη είναι η εφαρμογή 

των γενικών ρητρών για την καλή πίστη, διότι 

διαφορετικά θα εμπλεκόμασταν σε ανελαστικές 

λύσεις όπως στη διάζευξη, αδυναμία παροχής 

και επομένως πλήρης απαλλαγή του οφειλέτη 

ή δυνατότητα παροχής και επομένως πλήρης 

ευθύνη αυτού30. Υπό το πρίσμα των Α.Κ. 288, 

38831 θα ήταν πιο ασφαλής η αναπροσαρμογή 

της σύμβασης, ώστε να τεθούν ευνοϊκοί όροι για 

τον εξουθενωμένο οικονομικά οφειλέτη, διότι 

στην περίπτωση αυτή ο δικαστής θα είχε την 

29 Βλ. Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο Γενικό 
Μέρος, Στ’ Έκδοση, σελ. 489.

30 Βλ. Σταθόπουλο σε Απ.Γεωργιάδη-Μ. 
Σταθόπουλο ο.π. σελ. 222.

31 Η εφαρμογή της Α.Κ. 388 προϋποθέτει το 
δικαστικό έλεγχο αφού η λύση της συμβάσεως επέρχεται 
μόνο με δικαστική απόφαση και όχι αυτοδικαίως όπως, 
αν εφαρμόζονταν οι διατάξεις για την αδυναμία παροχής 
ή η Α.Κ. 288, βλ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 
3η Έκδοση, σελ. 1064.
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ευχέρεια να προτάξει λύσεις τροποποιητικές 

της σύμβασης χωρίς να εγκλωβίζεται σε 

δεσμευτικά διλήμματα. Άλλωστε ας μην 

λησμονούμε, ότι στην περίπτωση ακραίας 

οικονομικής θυσίας του οφειλέτη, που, κατά 

την δεύτερη αναφερθείσα άποψη, δικαιολογεί 

την κατάφαση οικονομικής αδυναμίας του και 

συνεπαγωγικά την αδυναμία παροχής του, θα 

μπορούσε να προκύψει άμεση και αυτοδίκαιη 

απαλλαγή του και μέσω της Α.Κ. 288.

6. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Οι ιδιαιτερότητες εκπλήρωσης παροχής και 

αντιπαροχής που απορρέουν από τη σύμβαση 

της ισοβίας προσόδου, πέρα από τις συνέπειες 

που προαναφέρθηκαν, έχουν ως αποτέλεσμα, 

κατά  κρατούσα άποψη, και την αδυναμία  

γέννησης του δικαιώματος υπαναχώρησης 

από τη σύμβαση. Μια τέτοια αναγνώριση θα 

οδηγούσε τον οφειλέτη  της ισοβίας προσόδου 

σε επαχθή θέση, όπως στην περίπτωση που 

ο ίδιος θα είχε καταβάλει ήδη πάρα πολλές 

περιοδικές δόσεις, και από την καθυστέρηση 

μίας εξ’ αυτών θα υποχρεωνόταν να επιστρέψει 

ολόκληρο το κεφάλαιο της προσόδου32. Κατά 

άλλη άποψη33, βέβαια, μία τέτοια γενική 

απαγόρευση του δικαιώματος υπαναχώρησης 

δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Σε κάθε 

περίπτωση, δηλαδή, η άσκηση του δικαιώματος 

32 Βλ. Κοσμά ο.π. σελ. 345, Βαθρακοκοίλη ο.π. 
σελ 512.

33 Βλ. Εισήγηση Ελ. Ζερβογιάννη ο.π. σελ. 12.

θα μπορούσε να ελέγχεται μέσω του αρ. 281 

Α.Κ., λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις, όπως τη διάρκεια της σύμβασης  

ή το συγκεκριμένο πρόβλημα που οδήγησε 

στην ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης.
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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγή

Ένα από τα σπουδαιότερα ζητήματα στο 

δίκαιο των ανωνύμων εταιριών είναι 

αυτό της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ 

των μετόχων που αποτελούν τους «έμμεσους 

ιδιοκτήτες» και χρηματοδότες της εταιρίας και 

των διοικητών στους οποίους έχει ανατεθεί η 

διοίκηση της εταιρίας με γνώμονα την ορθή και 

αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων προς 

το συμφέρον των μετόχων1. Προς αποσόβηση 

των κινδύνων και άμβλυνση των συγκρούσεων 

συμφερόντων που προκαλούνται από την 

εξάρτηση των μετόχων από τις πράξεις του ΔΣ 

έχει αναπτυχθεί από την έννομη τάξη μια σειρά 

εξισορροπητικών μηχανισμών με εισαγωγή 

δικαιικών ρυθμίσεων που άλλοτε έχουν ex 

ante και άλλοτε ex post λειτουργία ως προς την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Το σύστημα 

1 Βλ. Ν.Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, έκδ. 7η, 2012, 
σελ. 333, Χ. Λιβαδά, ΔικΑΕ 2010, άρθρο 22α, αριθμ.4, 
σελ. 975, Μ.Μαρίνο, Ο κανόνας της επιχειρηματικής 
κρίσεως. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22α παρ.2 
ΚΝ 2190/1920, ΧρΙΔ 2009, σελ. 106, Σινανιώτη-
Μαρούδη, Εμπορικό δίκαιο, Εταιρίες, εκδ. 3η, 2012, 
σελ. 255 επ., Σκαλίδη- Βελέντζα, Δίκαιο εμπορικών 
εταιριών, 2013, σελ. 391, K. Lehman, “DAS RECHT 
DER AKTIENGESELLSCHAFTEN” II, AALEN 
1964, s. 275 επ. (§ 72): «Το δικαίωµα αγωγής των 
µετόχων ατοµικά εναντίον των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου»

των διατάξεων 22α και 22β ΚΝ 2190/1920 

που καθιερώνουν την εσωτερική ευθύνη των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου έναντι της 

εταιρίας αποτελεί τον σπουδαιότερο ex post 

μηχανισμό αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

συμφερόντων. Δια της προβλεπόμενης στο 

άρθρο 22β ΚΝ 2190/1920 εταιρικής αγωγής 

αποκαθίσταται η τυχόν προκληθείσα από την 

παράνομη και αμελή δράση του ΔΣ ζημία στην 

εταιρική περιουσία2. Η μείωση της εταιρικής 

περιουσίας αντανακλάται και στην περιουσιακή 

σφαίρα του μετόχου, συνεπώς η αποκατάσταση 

της εταιρικής ζημίας δια της εταιρικής αγωγής 

συνεπιφέρει και την αποκατάσταση της ζημίας 

του μετόχου3. Η έγερση της εταιρικής αγωγής, 

ωστόσο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

της εταιρίας, καθότι μόνο κατ’εξαίρεση 

καθίσταται υποχρεωτική αν το αποφασίσει 

2 Βλ. Ν.Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες. 7η εν. έκδ., 
2012, σ.337 επ., Ε.Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, δ’ έκδ., 2012, σ.353 επ., Β.Αντωνόπουλο, 
Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας και Ε.Π.Ε., δ’ έκδ.2012, 
σ.485, Σ.Ψυχομάνη, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2013, 
σ.295

3 Βλ. Ι.Γεροντίδη, Η ατομική αξίωση 
αποζημίωσης του μετόχου από «συγχρόνως έναντι της 
εταιρίας και των μετόχων» αδικοπρακτική συμπεριφορά 
του ΔΣ στην ανώνυμη εταιρία. Ανασκόπηση και σκέψεις 
με αφορμή τη ΜΠρΑθ 12468/2012, ΕπισκΕΔ 2013, 
σελ. 549

Η αδικοπρακτική ευθύνη του  ΔΣ ανωνύμων εταιριών 
ως βάση ατομικών αξιώσεων των μετόχων για την 
αποκατάσταση της αντανακλαστικής ζημίας τους

Σιουμάλα-Χριστοδούλου Μάγια,                                                                                                             
Ασκούμενη Δικηγόρος, LLM ΕΚΠΑ, MSc (cand) Oxford



modern magazine

ΕπΟιΔ  61

η πλειοψηφία των μετόχων στο πλαίσιο της 

γενικής συνέλευσης ή εάν υποβάλουν σχετική 

αίτηση μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 

του μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι, η 

άσκηση της εταιρικής αγωγής καθίσταται στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων αμφίβολη, εξίσου 

αμφίβολη καθίσταται και η αποκατάσταση της 

ζημίας που υφίσταται ο μέτοχος κατ’αποτύπωση 

της αντίστοιχης εταιρικής ζημίας.

Προς την κατεύθυνση της ανεύρεσης μιας 

διεξόδου έναντι του κινδύνου της μη 

αποκατάστασης της ζημίας του μετόχου έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτεινόμενες 

λύσεις, αντλούμενες άλλοτε από τον χώρο του 

ουσιαστικού κι άλλοτε του δικονομικού δικαίου4. 

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου επιχειρείται 

πρωτίστως μια επισκόπηση των περιπτώσεων 

θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης του ΔΣ 

έναντι των μετόχων, μέσω μιας μεθοδολογικής 

τυποποίησής τους. Πρόκριμα μιας in concreto 

διερεύνησης των περιπτώσεων αδικοπρακτικής 

ευθύνης είναι η οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ 

των ρυθμιστικών της ευθύνης του ΔΣ διατάξεων 

-22α και 22β ΚΝ 2190/1920- αφενός και της 

γενικής αδικοπρακτικής ρήτρας του άρθρου 914 

ΑΚ αφετέρου. Ερωτάται, δηλαδή, κατά πόσο 

οι 22α και 22β ΚΝ 2190/1920 είναι ειδικές 

έναντι των 914 και 919 ΑΚ κατά τρόπο που 

4 Βλ. Π.Παναγιώτου, Η εταιρική και ατομική 
αγωγή του μετόχου κατά του ΔΣ στην ΑΕ, 2016, σελ. 
15,53,59, τον ίδιο, Δικαστικές αξιώσεις αποζημίωσης της 
εταιρίας κατά των μελών του ΔΣ στην ανώνυμη εταιρία

να αποκλείουν την εφαρμογή των τελευταίων 

ως προς τα ζητήματα που εμπίπτουν στο 

ρυθμιστικό τους πεδίο. Ο προσδιορισμός της 

μεταξύ τους σχέσης προϋποθέτει την ερμηνεία 

τους, η οποία εκφεύγει του πεδίου του παρόντος 

άρθρου. Αρκεί εδώ να λεχθεί ότι πλην των 

επιχειρημάτων που μπορούν να αντληθούν 

από την ιστορική και τελολογική ερμηνεία και 

η νομολογία τάσσεται υπέρ της δυνατότητας 

παράλληλης εφαρμογής των διατάξεων, εφόσον 

βεβαίως συντρέχει το πραγματικό τους5.

II. H γενική αδικοπρακτική ρήτρα της 914 
ΑΚ ως βάση ατομικών αξιώσεων 

των μετόχων

Α. Οριοθέτηση της ζημίας του μετόχου

Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ζήτημα 

αστικής ευθύνης είθισται να εξετάζεται πρώτα 

η συνδρομή του «παρανόμου». Η πρόταξη 

αυτή είναι περισσότερο μεθοδολογική παρά 

λογική. Συνήθως, η ύπαρξη της ζημίας 

είναι εκείνη που ωθεί τον ερμηνευτή να 

αναζητήσει την πρόσφορη νομική βάση προς 

αποκατάστασή της. Εν προκειμένω, η πρόταξη 

της προϋπόθεσης της ζημίας επιβάλλεται 

προκειμένου να γίνουν ορισμένες εννοιολογικής 

φύσεως διευκρινίσεις, οι οποίες πέρα από τη 

θεωρητική και δογματική τους αξία, θέτουν 

5 Βλ. ΑΠ 1285/1980 ΕΕμπΔ ΛΒ, 1981, σελ. 394, 
ΑΠ 1888/2005, ΕλλΔνη 2006, σελ 490
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τη βάση μιας ορθής υπαγωγής των εκάστοτε 

τιθέμενων προς κρίση πραγματικών περιστατικών.

Ως ζημία στο ελληνικό δίκαιο νοείται κάθε 

βλάβη στα υλικά ή άυλα αγαθά ενός προσώπου6. 

Η ζημία διακρίνεται περαιτέρω σε άμεση και 

έμμεση. Άμεση θεωρείται η ζημία, την οποία το  

ζημιογόνο γεγονός προκαλεί απευθείας σε ένα 

έννομο αγαθό, ενώ με τον όρο «έμμεση ζημία» 

αποδίδονται οι περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες 

που υφίσταται ο ζημιωθείς από την προσβολή 

των εννόμων αγαθών του, ως επακόλουθο της 

άμεσης ζημίας7.  Με ένα επιχείρημα εκ της 

298 ΑΚ συνάγεται ότι οι έμμεσες ζημίες 

είναι μη αποκαταστατέες, όχι όμως υπό την 

έννοια ενός εκ των προτέρων αποκλεισμού της 

αποκατάστασης μιας ζημίας επειδή τυπολογικά 

θεωρείται έμμεση, αλλά υπό την έννοια της μη 

αποκατάστασης των ζημιών που δε συνδέονται 

αιτιωδώς -είτε ελλείψει λογικής αιτιότητας, είτε 

ελλείψει προσφορότητας, είτε παρά την ύπαρξη 

προσφορότητας ή την έλλειψή της, επειδή 

το προσβληθέν αγαθό δεν εντάσσεται μεταξύ 

των προστατευτέων από την παραβιασθείσα 

διάταξη- με τον νόμιμο λόγο ευθύνης8. Η 

μη αποκατάσταση μιας έμμεσης ζημίας, δεν 

6 Βλ. Απ.Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο, γενικό 
μέρος, 1999 παρ.10, αριθμ.5, Μ.Σταθόπουλο, Γενικό 
ενοχικό δίκαιο I, 1979 σελ 243, Ι.Δεληγιάννη-Π.
Κορνηλάκη, Ειδικό ενοχικό δίκαιο III, 1992, σελ.167, 
Π.Γέμπτο, Οικονομία και Δίκαιο, τομ. Β, 2001, σελ.202 
επ.

7 Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικό ενοχικό, παρ.10, 
αριθμ.26, Μ.Σταθόπουλο ό.π., σελ. 265, Π.Σούρλα, 
Παραβίαση συμβατικής υποχρεώσεως ως λόγος 
αδικοπρακτικής ευθύνης προς τρίτους, ΝοΒ 31 (1983), 
449,454, σημ.22,23

8 Βλ. ΕφΑθ 10396/86 ΝοΒ 39, 403, ΑΠ 183/91 
ΕλλΔνη 33,810

είναι παρά η διαπίστωση της απουσίας του 

αιτιώδους συνδέσμου. Υπάρχει δηλαδή ζημία, 

αλλά δεν αποκαθίσταται γιατί ελλείπει μια 

άλλη προϋπόθεση, ο αιτιώδης σύνδεσμος.

Αν, ωστόσο, από μια προσβολή ενός εννόμου 

αγαθού ζημιώνεται ταυτόχρονα στην περιουσία 

του ένα τρίτο πρόσωπο πλην του ζημιωθέντος, 

τότε το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν υφίσταται 

έμμεση ζημία αλλά αντανακλαστική και θεωρείται 

εμμέσως ζημιωθείς εκ της αδικοπραξίας, εφόσον 

η παράνομη και ζημιογόνος ενέργεια δεν 

στρέφεται έναντι δικών του εννόμων αγαθών, 

δεν είναι ως προς αυτόν παράνομη9. Σε αυτή 

τη θέση βρίσκονται συνήθως10  οι μέτοχοι όταν 

μια αδικοπρακτική ενέργεια του ΔΣ στρέφεται 

έναντι της εταιρίας και εξ αυτής υφίστανται 

αντανακλαστικά συνέπειες στην περιουσία 

τους. Η ζημία του εμμέσως ζημιωθέντος είναι 

επίσης μη αποκαταστατέα -με την επιφύλαξη 

των εξαιρέσεων των άρθρων 928 παρ.2 και 929 

παρ.2 ΑΚ- ακριβώς λόγω της μη συνδρομής της 

προϋπόθεσης του παρανόμου ως προς αυτόν11.

9 Για τη διαφοροποίηση του εννοιολογικού 
περιεχομένου των εννοιών βλ. Απ.Γεωργιάδη σε 
Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ 914, αριθμ.70 επ., στο 
γερμανικό δίκαιο βλ. Medicus, BR, αριθμ. 834 επ., ενώ 
στο ελβετικό Forstmoser, Die aktienrechtliche, αριθμ.8

10 Ο εκ των προτέρων χαρακτηρισμός των μετόχων 
ως εμμέσως ζημιωθέντων συνιστά λήψη του ζητουμένου, 
γι’αυτό και εδώ αναφερόμαστε στο συνήθως συμβαίνον. 
Βλ σχετικά Λ.Κοκκίνη, Αφερεγγυότητα κεφαλαιουχικής 
εταιρίας και ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών 
δανειστών, 2001, σελ. 52,53

11 Βλ. ΑΠ 1285/1980, ΕφΘεσ 2500/1994, Αρμ 
1995, σελ. 1424, ΕφΑθ 3469/91, ΕΕμπΔ 1993, σελ. 424, 
ΜπρΑθ 11888/95, ΕΕμπΔ 1995, σελ. 419, ΑΠ 1/1994, 
ΕπισκΕΔ 1995, σελ. 327, ΑΠ 1077/1995, ΕλλΔνη 1995, 
σελ. 1641, ΑΠ 1074/1995, ΕλλΔνη 1995 σελ. 1642, 
ΕφΑθ 6793/1996, ΔΕΕ 1997, σελ. 53,54
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Στο εταιρικό δίκαιο, υιοθετείται το ζεύγος 

εννοιών άμεση και έμμεση ζημία προκειμένου 

να αποδοθεί κατ’ ουσίαν η ζημία του αμέσως 

και του εμμέσως ζημιωθέντος αντίστοιχα12. 

Με κριτήριο την παρεμβολή της νομικής 

προσωπικότητας, άμεση κατά το εταιρικό 

δίκαιο είναι η ζημία που υφίσταται η εταιρία 

στην εταιρική περιουσία, ενώ, έμμεση, νοείται 

η ζημία που υφίσταται ο εταιρικός δανειστής 

ή ο μέτοχος, λόγω της ζημίας που υφίσταται η 

εταιρία την οποία δανείζει ή στην οποία μετέχει 

αντίστοιχα13. Πρόκειται, δηλαδή, για την ίδια 

ζημία η οποία ωστόσο αντανακλάται σε δύο 

διαφορετικές περιουσιακές σφαίρες λόγω της 

αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας της 

εταιρίας.  Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

έμμεσης κατά το εταιρικό δίκαιο ζημίας 

του μετόχου αναφέρονται η μείωση της 

εσωτερικής ή χρηματιστηριακής αξίας της 

μετοχής, η διανομή μικρότερου μερίσματος 

ή μειωμένου προϊόντος εκκαθάρισης14.

12 Βλ. Θ.Λιακόπουλο, Η αποκατάσταση της 
εμμέσου ζημίας εις το δίκαιο της εταιρίας περιωρισμένης 
ευθύνης, ΕΕΝ 45 (1978), 538. Μεταξύ νομικού 
θετικισμού και ρεαλισμού σε Ζητήματα εμπορικού 
δικαίου IV, 1997, σελ. 156,176, Κ.Παμπούκη, Ευθύνη 
των διοικούντων την ανώνυμη εταιρία για την έμμεση 
ζημία των μετόχων, ΕπισκΕΔ 1995, 333,334, Α.Φρέρη, 
Η ευθύνη των διαχειριστών ΕΠΕ έναντι των εταίρων 
και των τρίτων, 1999 σελ. 69 επ. Πρβλ. Mersinis, The 
case for contractual solutions in the third party pure 
economic loss, a comparative review of  the law in 
Germany, Greece, the United States, Scotland, England, 
Australia, Canada and New Zealand, 1999, σ. 15 – 19, ο 
οποίος πραγµατεύεται το ζήτηµα της ζηµίας τρίτου ως 
«καθαρώς οικονοµικής ζηµίας» («pure economic loss»)

13 Βλ. Λ.Κοκκίνη, Η ζημία των μετόχων και η 
αποκατάστασή της, Σκέψεις με αφορμή τις ΑΠ Ολ 
14/1999 και ΑΠ 795/2000, ∆ΕΕ 2002, σελ.576

14 Βλ. Ι.Γεροντίδη, ό.π., σελ. 238, Κ.Παμπούκη, 
Ευθύνη των διοικητών την ανώνυμη εταιρία για την 
έμμεση ζημία των μετόχων, ΕπισκΕΔ 1995, σελ. 334 επ.

Η διαφοροποίηση του εννοιολογικού 

περιεχομένου των δυο αυτών ζευγών εννοιών 

δεν επιβάλλεται από κάποια αντίστοιχη 

αποχρώσα διαφορά στους δυο κλάδους 

δικαίου, αλλά μάλλον από πρακτικής φύσεως 

επιχειρήματα. Τουναντίον,  η διαφοροποίηση 

αυτή κατά τρόπο που η ζημία του εμμέσως 

ζημιωθέντος να αντιμετωπίζεται ως έμμεση στο 

εταιρικό δίκαιο συχνά οδηγεί σε εσφαλμένο 

νομικό χαρακτηρισμό και κατ’ επέκταση 

αμφίβολη υπαγωγή των πραγματικών 

περιστατικών στο πραγματικό της 914 ΑΚ. 

Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση σε άμεση και 

έμμεση ζημία, αμέσως και εμμέσως ζημιωθέντα 

δεν μπορεί να ευσταθεί αν προηγουμένως δεν 

έχει διερευνηθεί αντίστοιχα η συνδρομή των  

προϋποθέσεων του αιτιώδους συνδέσμου και του 

παρανόμου, καθώς ακριβώς αυτή η συνδρομή 

ή μη συνδρομή τους είναι που οδηγεί στις 

αντίστοιχες διακρίσεις. Το γεγονός ότι μια ζημία 

δεν μπορεί εκ των προτέρων να χαρακτηρισθεί 

ως άμεση ή έμμεση και αντίστοιχα κάποιος ως 

αμέσως ή εμμέσως ζημιωθείς δεν σημαίνει ότι 

η διάκριση στερείται σημασίας, αντιθέτως είναι 

ουσιώδης για την οριοθέτηση των περιπτώσεων 

θεμελίωσης ευθύνης.  Αρκεί ο νομικός 

χαρακτηρισμός της ζημίας και του ζημιωθέντος 

να προκύπτει ως συμπέρασμα επί τη βάσει του 

οποίου θεμελιώνεται ή αποκλείεται η προβολή 

αξίωσης και όχι ως προκείμενη για την στήριξη 

ενός συμπεράσματος περί μη αποκατάστασης.
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Στη νομολογία, ωστόσο, παρατηρείται συχνά η 

άρνηση αποκατάστασης της ζημίας του μετόχου 

επειδή αυτός παρίσταται ως τρίτος έναντι του 

ΔΣ και η ζημία του εμφανίζεται τυπολογικά ως 

αντανακλαστική15. Ο συλλογισμός αυτός μπορεί 

να ευσταθεί μόνο όταν παραλείπεται η αναφορά 

της μη συνδρομής του παρανόμου ως αυτονόητη 

παρότι έχει εξεταστεί κάθε φορά ad hoc η 

συνδρομή της κι έχει αποκλειστεί.  Ειδάλλως, 

η άρνηση αποκατάστασης μιας ζημίας επειδή 

τυπολογικά εμφανίζεται ως αντανακλαστική - 

παραδείγματος χάρη ως μείωση της εσωτερικής 

αξίας της μετοχής- και ο μέτοχος τυπολογικά 

αντιμετωπίζεται ως τρίτος έναντι του ΔΣ πέρα 

από δογματικά ανακριβής θα απογύμνωνε 

νοήματος την οποιαδήποτε προσπάθεια 

διερεύνησης της αδικοπρακτικής ευθύνης 

ως βάση ατομικών αξιώσεων των μετόχων. 

Βάσει των εννοιολογικών αυτών επισημάνσεων, 

το κρίσιμο ερώτημα πλέον αναδιαμορφώνεται 

15 «…Οι µέτοχοι τυχόν υφιστάµενη έµµεση ζηµία 
…δεν έχουν και αυτοί παραλλήλως µε την εταιρία αξίωση 
αποζηµίωσης για τη ζηµία αυτή…διότι πρόκειται για 
έµµεση ζηµία αυτών, η οποία δεν είναι ανορθωτέα κατά 
την έννοια των ΑΚ 297, 298…και διότι δικαιούχοι 
της αποζηµίωσης είναι ο αµέσως εκ της αδικοπραξίας 
ζηµιωθείς και όχι ο εµµέσως ζηµιωθείς, εκτός από τις 
περιπτώσεις των άρθρων ΑΚ928 και 929 παρ.2)» έτσι 
δέχονται στην πλειονότητά τους οι εκδοθείσες δικαστικές 
αποφάσεις αποφανθείσες επί ατοµικών αξιώσεων των 
κατ΄ιδίαν µετόχων, βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1077/1995, 
Ελλ∆νη1995, σ.1641 · ΑΠ 1074/1995, Ελλ∆νη1995, 
σ.1642 · ΑΠ 1/1991, ∆ελτίο Συνδέσµου ΑΕ και ΕΠΕ 
1991, σ.1669 · ΑΠ 1678/1987, ΝοΒ 1988, σ.1628 
·ΑΠ1285/1980, ΕΕµπ∆1981, σ.394 ΕφΑθ 3469/1991, 
ΕΕµπ∆ 1993, σ.424 · ΕφΑθ 6863/1981, ΝοΒ 1982, 
σ.73 · ΕφΘεσ 2500/1994, Αρµ1995, σ.1424 · ΕφΘεσ 
1087/1981, Αρµ1982, σ.16 · ΕφΘεσ 1421/1981, 
Αρµ1982, σ.190 ·ΜΠρΑθ 9726/1990, ΕΕµπ∆ 1992, 
σ.85· ΑΠ420/1962, ΝοΒ1962, σ.1327 · ΑΠ 272/1960, 
ΝοΒ 1960, σ.1045

ως εξής: Πότε η ζημιογόνος πράξη ή 

παράλειψη του ΔΣ στρέφεται έναντι των 

κατ’ ιδίαν μετόχων με αποτέλεσμα να είναι 

αποκαταστατέα η ζημία τους, υπό την επιφύλαξη 

βέβαια της συνδρομής και των λοιπών όρων 

ευθύνης? Παρότι, λοιπόν, στο επίκεντρο του 

προβληματισμού είναι η ζημία των μετόχων, 

θεμελιώδης σημασίας για την προβολή ατομικών 

αδικοπρακτικών αξιώσεων των μετόχων είναι η 

συνδρομή της προϋπόθεσης του παρανόμου16. 

Β. Η  προϋπόθεση  του παρανόμου

i. Προσβολή δικαιωμάτων επί της μετοχής

Κατά την κρατούσα αντικειμενική θεωρία η 

προϋπόθεση του παρανόμου στο πλαίσιο της 

914 ΑΚ συντρέχει όταν παραβιάζεται επιτακτική 

ή απαγορευτική διάταξη που απονέμει κάποιο 

δικαίωμα στον ζημιωθέντα. Η προσβολή 

απόλυτου δικαιώματος είναι καθεαυτή παράνομη 

ενώ το ενοχικό δικαίωμα μόνο από τον οφειλέτη 

μπορεί καταρχήν να προσβληθεί. Η μετοχή 

ως «πράγμα» εξ απόψεως αστικού δικαίου 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων κυριότητας, επικαρπίας και 

ενεχύρου, συνεπώς ο μέτοχος μπορεί να 

16 Κατά άλλη διατύπωση μπορεί να λεχθεί ότι 
κρίσιμη στο εξεταζόμενο ζήτημα δεν είναι η φυσική 
αντίληψη περί της ζημίας αλλά η κανονιστική έννοια 
αυτής, που προϋποθέτει τη σύνδεσή της με τους λοιπούς 
όρους ευθύνης. Βλ. σχετικά Απ. Γεωργιάδη, Γεν. 
ενοχικό, παρ.10, αριθμ.12, Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη- 
Σταθόπουλο, 297-298 ΑΚ, αριθμ.11, Λ.Κοκκίνη, 
ό.π., ΔΕΕ 2002, σελ. 575, Κλ.Ρούσσο, Αστική ευθυνη 
διαχειριστών εταιρίας, ΧρΙΔ 2010, σελ.676
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προστατευτεί έναντι οποιασδήποτε προσβολής 

στρεφόμενης κατά των επί της μετοχής 

δικαιωμάτων του, εγείροντας πλην των λοιπών 

μέσων προστασίας του εμπράγματου δικαίου 

και αδικοπρακτικές αξιώσεις. Η προστασία 

αυτή βεβαίως δεν κρίνεται επαρκής καθότι 

όπως παρατηρείται εν γένει στα αξιόγραφα ο 

τίτλος δεν έχει αυτοτελή αξία ως αξιόγραφο, 

αλλά «πορίζεται» την αξία του και την αυξημένη 

εμπορευσιμότητά του από την αξιογραφική 

ενσωμάτωση σε αυτόν ενοχικών δικαιωμάτων. 

ii. Παραβίαση προστατευτικής των μετοχικών 

συμφερόντων διάταξης

Πλην της προσβολής απολύτου δικαιώματος, 

αδικοπρακτική ευθύνη του ΔΣ μπορεί να 

θεμελιωθεί και επί παραβίασης προστατευτικής 

των μετοχικών συμφερόντων διάταξης.  

Προστατευτική διάταξη στο πλαίσιο της 914 ΑΚ 

μπορεί να αποτελέσει οποιαδήποτε διάταξη του 

αστικού, συνταγματικού, ποινικού ή διοικητικού 

δικαίου, εφόσον ανιχνεύεται δια της ερμηνείας 

της, η ένταξη των ιδιωτικών συμφερόντων 

των μετόχων στο προστατευτικό της πεδίο17.

17 Για την προσβολή εννόµου συµφέροντος, ό.π. 
Γ.Μπαλής, Γενικές Αρχές, §171 1 • Σταθόπουλος, 
Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο, 2004, §15,IV3, αρ35 • Καυκάς 
ΙΙ, άρθρο 914 §6 • Απ.Γεωργιάδης εις ΕρµΑΚ, 
Α.Γεωργιάδη- Μ.Σταθόπουλου, σ.697, αρ.6, και ιδίως 
για την προσβολή εννόµων συµφερόντων σ.705,αρ.50 επ., 
Πρβλ. και τις αποφάσεις ΑΠ 2057/2009, Ελλ∆νη 2010, 
σ.466, ΑΠ 118/2006, Ελλ∆νη2007, σ.115, ΑΠ 47/1996, 
ΝοΒ ΜΣΤ΄, σ.206• ΑΠ693/1995, Ελλ∆νη 1997, 
σ.1130 • ΑΠ 1587/1990, Ελλ∆νη 1992, σ.124 • ΕφΑθ 
4351/2002, Ελλ∆νη 2003, σ.198 •Άννα Ψαρούδα-
Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, Νοµική 
Φύση - Νοµιµοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος, 1982, 
σ.76, ιδίως σ.78

iii. Περιπτωσιολογία

1. Οι διατάξεις 22α και 22β ΚΝ 2190/1920 ως 

προσταστευτικές των μετοχικών συμφερόντων 

στο πλαίσιο της 914 ΑΚ

Η ίδια η έννοια της προστατευτικής διάταξης 

ωθεί τον ερμηνευτή-εφαρμοστή του δικαίου 

στην αναζήτηση πρόσφορων νομικών βάσεων 

στον «κατεξοχήν χώρο δράσης» των δρώντων 

υποκειμένων που υφίστανται τη ζημία, εφόσον 

εκεί είναι πιθανότερη αφενός η προσβολή 

των συμφερόντων τους και αφετέρου και 

κατ’ αποτέλεσμα η νομοθετική πρόβλεψη 

περί προστασίας αυτών έναντι ενδεχόμενης 

προσβολής. Ο χώρος δράσης των μετόχων, δεν 

είναι άλλος από την ΑΕ, συνεπώς οι ίδιες οι 

διατάξεις περί ευθύνης του ΔΣ -οι 22α και 22β 

ΚΝ 2190/1920- θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

βάση ατομικών αξιώσεων των μετόχων. 

Το εάν το ρυθμιστικό πλαίσιο των άρθρων 22α 

και 22β ΚΝ 2190/1920 μπορεί να δρα 

προστατευτικά ως προς τα συμφέροντα των 

μετόχων κατά τη νομοθετική βούληση είναι 

σαφώς διάφορο από το ήδη εξετασθέν ζήτημα 

του προσδιορισμού της σχέσης μεταξύ των εν 

λόγω διατάξεων και της  914 ΑΚ. Παρά ταύτα, 

από την πρότερη ερμηνευτική επεξεργασία 

περί της σχέσης των διατάξεων προκύπτει ένα 

χρήσιμο συμπέρασμα. Αν θεωρηθεί πρόθεση του 

νομοθέτη η ρύθμιση δια της εταιρικής αγωγής 
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της ευθύνης του ΔΣ όχι μόνο έναντι της εταιρίας 

αλλά και έναντι των μετόχων κατ’ αποκλεισμό 

της 914 ΑΚ- θέση που έχουμε ήδη απορρίψει- 

ο νομοθέτης «αποδέχεται» την ενδεχόμενη 

βλάβη αυτών δια της μη αποκατάστασης της 

ζημίας τους σε περίπτωση μη άσκησης της 

εταιρικής αγωγής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

δια της ρύθμισης της εταιρικής αγωγής, 

απλώς αποδέχεται την ωφέλεια και τρίτων 

προσώπων που ευνοούνται ακριβώς από το 

γεγονός της αντανάκλασης της ζημίας σε δυο 

περιουσιακές σφαίρες και άρα της ταυτόχρονης 

αποκατάστασης18. Άλλο όμως είναι η αποδοχή 

της ωφέλειας και άλλο η στόχευση αυτής.  

Δεχόμενοι ήδη ότι η σχέση των διατάξεων δεν 

είναι αποκλειστική, αποδεχόμεθα ταυτόχρονα 

ότι η προστασία των συμφέροντων των μετόχων 

δεν αποδοκιμάζεται ως αποτέλεσμα αλλά ούτε 

και σκοπείται19. Ενδιαφέρουσα είναι η σκέψη 

περί ενός απώτερου σκοπού περί προστασίας 

των μετοχικών συμφερόντων που ενεργοποιείται 

με την ματαίωση του εγγύτερου σκοπού της 

προστασίας του εταιρικού συμφέροντος, καθώς 

αν υιοθετηθεί η προσέγγιση αυτή μπορεί να 

υπερκεραστεί ταυτόχρονα και το δογματικό 

εμπόδιο της διπλής αποκατάστασης της ζημίας 

σε περίπτωση ταυτόχρονης θεμελίωσης ατομικών 

18 Βλ. Ν.Ρόκα, Τα όρια της εξουσίας της 
πλειοψηφίας εις το δίκαιον των ανωνύμων εταιριών, 1971, 
σελ. 310 επ.

19 Βλ. Λ. Κοκκίνη, ό.π., ∆ΕΕ 1997, σ. 263 κατά 
τον οποίο η διάταξη 22α Ν. 2190/1920 «σηµατοδοτεί 
ευθέως την πρόθεση του νοµοθέτη να καταστρώσει 
την ευθύνη του διοικούντος par excellence έναντι της 
εταιρίας και όχι έναντι των µετόχων

και εταιρικών αξιώσεων, εφόσον ο μέτοχος θα 

νομιμοποιείται να εγείρει ατομικώς αξιώσεις μόνο 

κατόπιν ματαίωσης του «εγγύτερου νομοθετικού 

σκοπού», δηλαδή μόνο όταν δεν ασκείται η 

εταιρική αγωγή20. Και αυτή όμως η θέση έχει την 

εγγενή αδυναμία ότι η προστασία του μετόχου 

ακόμη κι αν υποτεθεί ηθελημένη στο πλαίσιο 

της 22α δεν προβλέφθηκε ως ατομική αλλά ως 

προστασία μιας μειοψηφίας, της εκπροσωπούσης 

το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Θα μπορούσε 

βεβαίως να υποστηριχθεί ότι από τη στιγμή που 

αφήνεται περιθώριο καταστατικής διαμόρφωσης 

κατά τρόπο που εν τέλει να παρέχεται προστασία 

σε κάθε μέτοχο καταρρέει κι αυτό το τελευταίο 

φράγμα κατά της προστασίας, όμως με τα 

διαδοχικά αυτά επιχειρήματα επί της ουσίας 

περισσότερο κατασκευάζεται μια νομοθετική 

βούληση παρά ερμηνεύεται, συνεπώς οι 22α και 

22β ΚΝ 2190/1920 δεν  μπορούν να θεωρηθούν 

προσταστευτικές των μετοχικών συμφερόντων 

διατάξεις στο πλαίσιο της 914 ΑΚ21.

20 Βλ. Ν.Ρόκα,ό.π., Τα όρια.., 1971, σελ 314, όπου 
γίνεται λόγος περί ενός απώτερου σκοπού προστασίας 
των μετόχων, ο οποίος όμως εξικνείται στην προστασία 
των μετόχων μειοψηφίας που συγκεντρώνουν το 
απαιτούμενο για την έγερση της εταιρικής αγωγής 
ποσοστό

21 Πρβλ. Ι.Πασσιά, Το Δίκαιον της Ανωνύμου 
εταιρίας, σελ. 706-707, Ι.Μάρκου, Η αστική ευθύνη των 
μελών του δ.σ. στην ανώνυμη εταιρία, ΕλλΔνη 2000, 
σελ. 924 επ. σύμφωνα με τον οποίο οι διαχειριστές 
αναλαμβάνουν δεσμεύσεις έναντι της εταιρίας και των 
μετόχων της προς επιμελή άσκηση των καθηκόντων και 
τακτική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, οι οποίες 
όμως δεν απορρέουν από το ίδιο το άρθρο 22α ΚΝ 
2190/1920, αλλά από την υποχρέωση της διοίκησης 
να απέχει από ενέργειες που θίγουν την υπόσταση του 
μετοχικού δικαιώματος.  Βλ. και Γ.Μεντή, Ευθύνη των 
διοικητικών οργάνων της εταιρίας για τις ζημίες του 
επενδυτή, εισήγηση στο 11ο ΠΣΕΕ, σελ.108 ως προς 
την ύπαρξη γενικής υποχρέωσης του ΔΣ περί σεβασμού 
του μετοχικού δικαιώματος.
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Ειδικές προστατευτικές των μετοχικών 

συμφερόντων διατάξεις μπορούν, ωστόσο, να 

θεωρηθούν όσες απονέμουν συγκεκριμένο 

ατομικό δικαίωμα στον μέτοχο όπως είναι το 

δικαίωμα προτίμησης και ψήφου καθώς και 

το δικαίωμα επί του μερίσματος. Συνεπώς, 

η παρακράτηση ενός νομίμου εκδοθέντος 

μερίσματος καθώς και ο παράνομος 

αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης 

θεμελίωνουν αδικοπρακτική ευθύνη του 

ΔΣ έναντι των μετόχων. Όσον αφορά τον 

αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, 

παρότι η συνδρομή του παρανόμου αποκλεισμού 

θα συνάγεται κατά κανόνα ευχερώς θα πρέπει 

να προσδιοριστεί και η επελθούσα εκ του 

αποκλεισμού ζημία. Το δικαίωμα προτίμησης 

αποτελεί ένα μεικτό δικαίωμα, υπό την έννοια 

ότι δεν εμπίπτει αποκλειστικά σε μια από τις 

κατηγορίες δικαιωμάτων του μετόχου, ήτοι 

τα δικαιώματα διοίκησης και τα περιουσιακά 

δικαιώματα.  Παρέχει στους παλαιούς μετόχους 

τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη δυναμική 

τους θέση στην εταιρία, συμμετέχοντας στην 

αύξηση του κεφαλαίου κι αυξάνοντας ανάλογα 

τη συμμετοχή τους. Επί αποκλεισμού του 

δικαιώματος προτίμησης κι εφόσον η αύξηση 

κεφαλαίου είναι πραγματική και όχι ονομαστική, 

η εσωτερική αξία των κατεχόμενων υπό τους 

παλαιούς μετόχους μετοχών παραμένει η ίδια 

εφόσον τα δύο άλλα μεγέθη από τα οποία 

εξαρτάται και βάσει των οποίων προσδιορίζεται 

αυτή –ήτοι η αξία της εταιρικής περιουσίας 

και ο  συνολικός αριθμός των μετοχών- 

αυξάνονται αναλόγως. Δεν είναι ακριβές, λοιπόν, 

το διαληφθέν στο αιτιολογικό της ΟλΑΠ 

14/1999 ότι δια του παράνομου αποκλεισμού 

του δικαιώματος προτίμησης του μετόχου 

επήλθε μείωση της εσωτερικής αξίας της 

μετοχής22. Η ζημία εν προκειμένω συνίσταται 

στην εξασθένιση της δυναμικής θέσης των 

παλαιών μετόχων, καθότι με τη μη συμμετοχή 

τους στην αποφασισθείσα αύξηση μειώθηκε 

σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής τους23. 

Άλλο είναι βεβαίως το ζήτημα ότι η ζημία αυτή 

δυσχερώς προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται.

Παράνομη όπως προαναφέρθηκε μπορεί να είναι 

και η προσβολή του δικαιώματος ψήφου, 

που αποτελεί κι ένα από τα σημαντικότερα 

δικαιώματα διοίκησης του μετόχου. Η προσβολή 

του δικαιώματος ψήφου μπορεί να εκδηλωθεί με 

πολλούς τρόπους, άλλοτε εμφανείς και άλλοτε 

συγκεκαλυμμένους από τον πλήρη αποκλεισμό 

αυτού δια της απαγόρευσης ψήφου έως την 

παρεμπόδιση της ψηφοφορίας ή της λήψης 

απόφασης από τη συνέλευση των μετόχων ή την 

ανατροπή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας 

22 Βλ. ΟλΑΠ 14/1999 ΔΕΕ 1999, σελ.1017 
με σημ. Κ.Παμπούκη.  Ομοίως και η ΑΠ 795/2000 
Δελτίον Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ 2002, σελ.43

23 Για περαιτέρω σχολιασμό ως προς τον τρόπο 
θεμελίωσης της ζημίας στην Ολ ΑΠ 14/1999 βλ. 
Λ.Κοκκίνη, Η ζημία των μετόχων και η αποκατάστασή 
της, Σκέψεις με αφορμή τις ΑΠ Ολ 14/1999 και ΑΠ 
795/2000, ΔΕΕ 2002, σελ.583, Πρβλ. Κωστόπουλο, 
Η «έμμεση» ζημία του μετόχου και η ΑΠ Ολ 14/1999 
ΔΕΕ 2001, σελ. 348
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με τη μείωση, παραδείγματος χάρη, του αριθμού 

ψήφων συγκεκριμένου μετόχου. Στις τελευταίες 

αυτές περιπτώσεις όπου παρεμποδίζεται 

συνολικά η ψηφοφορία ή παραποιείται δολίως 

το αποτέλεσμα και συνεπώς η πράξη του 

ΔΣ δεν στρέφεται κατά ενός μεμονωμένου 

μετόχου αμφισβητείται το κατά πόσο είναι 

υποχρέωση του ΔΣ να απέχει από τέτοιου είδους 

προσβολές, αλλά και το πώς προσδιορίζεται 

η προκύπτουσα ζημία σε περίπτωση που 

πράγματι καταφάσκεται τέτοια υποχρέωση24.

2. Το ποινικό αξιόποινο ως αδικοπρακτικό 

παράνομο: Ιδίως η υπεξαίρεση (375 ΠΚ), η 

απιστία (390 ΠΚ) και η απάτη (386 ΠΚ)

Το αδικοπρακτικό παράνομο στο πλαίσιο της 

914 ΑΚ είναι δυνατόν να πληρούται και δια της 

τέλεσης μιας ποινικά αξιόποινης πράξης κατά 

παράβαση ποινικής διάταξης στο προστατευτικό 

πεδίο της οποίας εντάσσονται πλην του δημοσίου 

συμφέροντος και τα ιδιωτικά συμφέροντα 

του θιγόμενου μετόχου. Την νομολογία έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα η περίπτωση της 

υπεξαίρεσης, είτε με τη μορφή της αυθαίρετης 

ανάληψης χρηματικού ποσού από το ταμείο 

24 Στο αμερικανικό δίκαιο έχει διαμορφωθεί 
πλούσια νομολογία επί της υποχρέωσης μη 
παρεμπόδισης της μετοχικής δράσης, βλ. D. Bride 
& D. Gibbs, Interference with Voting Rights: The 
Metaphysics of  Blasius Industries v. Atlas Corp., 26 
Del.J.Corp.L.(2001), ιδίως 930 επ., State of  Wisconsin 
Investment Board v. Peerless Systems Corp., 
(Peerless), No 17, 637, 2000 Del. Ch. Lexis 170 (Del.
Ch.Dec.4,2000). Παρόμοια υποχρέωση αναγνωρίζεται 
υπό προϋποθέσεις και στο ελληνικό δίκαιο, βλ. 
Λ.Αθανασίου, Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία, 2010 
σ.361 επ.

της εταιρίας για την κάλυψη ιδίων αναγκών, ή 

της είσπραξης από συναλλασσόμενους με την 

εταιρία χρηματικών ποσών που προορίζονταν 

για το εταιρικό ταμείο. Η υπεξαίρεση αποτελεί 

έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, η οποία με τη 

σειρά της είναι προσωποπαγές έννομο αγαθό, 

αποκλείοντας την ύπαρξη δικαιωμάτων πλειόνων 

προσώπων επ’ αυτής, με την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων συγκυριότητας. Ο μέτοχος αποτελεί 

κατά την ουσιαστική θεώρηση της θέσης του 

«έμμεσο ιδιοκτήτη» της εταιρικής περιουσίας, 

δεν διαθέτει όμως δικαίωμα κυριότητας ή 

συγκυριότητας επί της εταιρικής περιουσίας, 

καθότι κυρία αυτής είναι μόνο η εταιρία, λόγω 

της αυτοτελούς νομικής της προσωπικότητας 

και του συνακόλουθου χωρισμού των 

περιουσιών25. Ορθώς, λοιπόν και κατά πάγια 

νομολογία26, δεν αποκαθίσταται η τυχόν 

επελθούσα στον μέτοχο αντανακλαστική ζημία 

εκ της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας από το ΔΣ, υπό την επιφύλαξη 

βεβαίως ότι δεν στοιχειοθετείται αυτοτελώς 

αδικοπραξία έναντι και των μετόχων βάσει άλλης 

προστατευτικής των συμφερόντων τους διάταξης.

25 Σε πολλές αποφάσεις παρατηρείται η εκ 
παραδρομής παράλειψη της λέξης «δεν»  στην  παρακάτω 
φράση: «οι μέτοχοι έχουν μόνο τα εκ του νόμου 
παρεχόμενα δικαιώματα, στα οποία «δεν» περιλαμβάνεται 
δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρίας ή δικαίωμα περιουσίας ως σύνολο της α.ε.» 
με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι ΑΠ 1298/2006, ΕΕμπΔ 2006, σ.597, 
ΕφΑθ 4457/2009, ΕλλΔνη 2010, σ.207

26 ΑΠ 1285/1980, ΕΕμπΔ 1981, σ.394 = ΕΕΝ 
1981, 298 (Εισηγητής: Ν.Παπανικολάου), ΕφΑθ 
5864/2011 ΤΝΠ /ΔΣΑ,  ΜΠρΑθ 9669/2014 ΤΝΠ/
ΔΣΑ
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Εν αντιθέσει με την ιδιοκτησία, η περιουσία δεν 

αποτελεί προσωποπαγές έννομο αγαθό. Εκ 

μιας ζημιογόνου ενέργειας στρεφόμενης κατά 

της περιουσίας είναι δυνατή η ύπαρξη μεν μιας 

ζημίας αλλά πλειόνων παθόντων, με αποτέλεσμα 

οι προστατευτικές της περιουσίας διατάξεις, 

να αποτελούν καταρχήν πρόσφορες νομικές 

βάσεις για την αποκατάσταση της ζημίας 

που υφίστανται οι μέτοχοι στην περιουσία 

τους, ενόψει μάλιστα και της αναγνώρισης της 

μετοχής ως περιουσιακού αγαθού αυτοτελώς 

προστατευόμενου από το άρθρο 1 του 1ου 

Πρ.Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με 

το άρθρο 17Σ. Τα συνηθέστερα διαπραττόμενα 

κατά της περιουσίας εγκλήματα από το ΔΣ είναι 

η απιστία και η απάτη. Η απιστία, λαμβάνει στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων τη μορφή της 

εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 

χωρίς αντάλλαγμα ή σε τιμή χαμηλότερη της 

πραγματικής ή και με ισότιμο αντάλλαγμα αλλά 

στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν εξυπηρετεί 

το εταιρικό συμφέρον αλλά ίδια συμφέροντα 

του ΔΣ27. Η απιστία μπορεί να τελεστεί 

και δια παραλείψεως, συνεπώς η παράλειψη 

άσκησης εταιρικών αξιώσεων κατ’εφαρμογή 

του άρθρου 22β  ΚΝ 2190/1920, όταν 

γίνεται δολίως και αντίθετα προς τους κανόνες 

επιμελείας θεμελιώνει ευθύνη του ΔΣ, ποινική 

27 Η περιουσιακή βλάβη σε περίπτωση ισάξιας 
αντιπαροχής αποτελεί εκδήλωση της προσωπικής 
πλευράς της ζημίας στην απιστία, καθότι η οικονομική 
αξία της περιουσίας παραμένει αμετάβλητη, βλ. Χ.Χ. 
Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Τα 
εγκλήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, 
Αθήνα 2006, σ.644, αρ.1332

και αδικοπρακτική. Η ποινικά αξιόποινη 

και αδικοπρακτική συγχρόνως συμπεριφορά 

στρέφεται κατά της εταιρίας αλλά και των 

μετόχων, εφόσον δι’ αυτής προσβάλλονται 

περιουσιακά τους αγαθά.  Κατ’ αντίστοιχο τρόπο 

και η απάτη ως έγκλημα κατά της περιουσίας 

είναι δυνατό δια της στοιχειοθέτησής της να 

αποτελέσει βάση αδικοπρακτικών αξιώσεων 

τόσο για την εταιρία όσο και για τους μετόχους 

αυτής, όπως έχει αναγνωριστεί ρητώς και από 

τη νομολογία28. Η ιδιαιτερότητα της απάτης 

έγκειται στο ότι για τη στοιχειοθέτηση της 

αντικειμενικής της υπόστασης προϋποτίθεται 

κάποιου είδους νοητική επικοινωνία του ΔΣ 

με την πλανώμενη εταιρία, η οποία βεβαίως 

δυσχερώς μπορεί να νοηθεί29. Σε κάθε περίπτωση 

η πλήρωση του παρανόμου δια της παραβίασης 

ειδικής προστατευτικής της περιουσίας ποινικής 

διάταξης είτε του ποινικού κώδικα είτε του ΚΝ 

2190/192030 είναι ιδιαιτέρως  σημαντική για την 

αποκατάσταση της τυπολογικά εμφανιζόμενης 

ως αντανακλαστικής ζημίας του μετόχου, 

28 ΜΠρΑθ 12468/2012, ΕπισκΕΔ 2013, σ.472 
«…Η συμπεριφορά αυτή των καθών, και ιδίως των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, στρέφεται 
όχι μόνο σε βάρος της Τράπεζας, αλλά και σε βάρος των 
μετόχων της και πληροί τους όρους της αδικοπραξίας, 
τόσο με τη μορφή των άρθρων 914 ΑΚ σε συνδυασμό με 
386 ΠΚ, όσο και με τη μορφή της αντίθεσης στα χρηστά 
ήθη 919 ΑΚ..»

29 Χ.Χ.Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό 
Μέρος, Τα εγκλήματα κατά της περιουσίας και της 
ιδιοκτησίας, Αθήνα 2006, σ.474, αρ.1022

30 Οι ποινικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 
(άρθ. 54-63δ) θεωρούνται προστατευτικές ως προς 
τα συμφέροντα των μετόχων και των πιστωτών κατ’ 
αντιστοιχία και προς τα ισχύοντα στο γερμανικό δίκαιο, 
Π.Παναγιώτου, Η εταιρική και ατομική αγωγή του 
Μετόχου κατά του ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρεία, 2016, 
σ.89, RG, JW 1935, S.3301, Godin-Wilhelmi, §93 
Anm.2
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εφόσον η υπαίτια πρόκληση ζημίας στην 

περιουσία ενός προσώπου δεν στοιχειοθετεί 

αυτοτελώς το αδικοπρακτικό παράνομο κατά 

την κρατούσα άποψη, καθότι μια διαφορετική 

θεώρηση θα σήμαινε ταυτοχρόνως και αποδοχή 

της υποκειμενικής θεωρίας περί παρανόμου31.

3. Η καταχρηστική συμπεριφορά του ΔΣ ως 

βάση ατομικών αξιώσεων του μετόχου

Πλήρωση του αδικοπρακτικού παρανόμου είναι 

δυνατή και στις περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά 

του ΔΣ συνιστά κατάχρηση δικαιώματος32. Η 

κατάχρηση των ανατεθειμένων στο διοικητικό 

συμβούλιο διαχειριστικών καθηκόντων νοείται 

το πρώτον έναντι της εταιρίας, καθώς οι μέτοχοι 

ίστανται καταρχήν ως τρίτοι έναντι του ΔΣ. Η 

ουσιαστική θεώρηση, ωστόσο, των μετόχων 

ως «έμμεσων ιδιοκτητών» της εταιρίας οδηγεί 

συνακόλουθα στην αντιμετώπιση των διοικητών 

ως διαχειριστών αλλότριων συμφερόντων. Οι 

διαχειριστικές εξουσίες ασκούνται de facto και 

έναντι των μετόχων, ούτως ώστε η κατάχρηση 

των εξουσιών να στρέφεται αντιστοίχως έναντι 

αυτών33. Δε συνιστά βεβαίως οποιαδήποτε 

31 Ι.Καράκωστας, Το δίκαιο των αδικοπραξιών, 
2014, σ.96, πρβλ. και Μ.Σταθόπουλο, Γενικό ενοχικό 
δίκαιο, § 15 IV σελ.301. Ap. Georgiades, Standpunkt 
und Entwicklung des griechiesen Deliktsrechts, FS 
Larenz, 1984, σελ. 175 επ.

32 Βλ. Ι.Καράκωστα, Το δίκαιο της 
προσωπικότητας, σ.340, Ζέπο, Ενοχικόν δίκαιον, 
β’μέρος, ειδικόν, σ.730,σ.732

33 Βλ. Ν.Ρόκα,ό.π., Τα όρια.., 1971 σελ.317 
επ. ,Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 
κεφαλαιουχικές εταιρίες, τεύχ. Β, β.εκδ., 2000 σελ. 93 και 
από τη νομολογία ΠΠρΑθ 7476/1980, ΕΕμπΔ 1981, 
398

αμελής διαχειριστική πράξη κατάχρηση, επειδή 

εξ αυτής προκαλείται ζημία στην εταιρική και 

μετοχική περιουσία. Απαιτείται δια της πράξης 

η προφανής υπέρβαση των χρηστών ηθών ή της 

καλής πίστης ή του σκοπού του δικαιώματος. 

Καταχρηστική θα μπορούσε ενδεικτικά να 

θεωρηθεί, η πρόκληση ζημίας στους μετόχους 

μειοψηφίας από πράξη ή παράλειψη του 

διοικητικού συμβουλίου σε συμπαιγνία με ή 

κατόπιν παρότρυνσης του κυριαρχούντος 

μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές, μάλιστα, 

πιθανολογείται η μη έγερση της εταιρικής 

αγωγής εφόσον το ΔΣ ελέγχεται από την 

πλειοψηφία των μετόχων η οποία με τη σειρά της 

παρέχει στήριξη στο ΔΣ δια της απαλλαγής του. 

Η θεμελίωση του παρανόμου στην 281 ΑΚ 

προσκρούει σε ορισμένες δογματικές 

αντιρρήσεις. Καταρχήν, αποκρούεται 

νομολογιακά η εφαρμογή της διάταξης επί 

κατάχρησης της οικονομικής ελευθερίας γενικά 

κι όχι ενός συγκεκριμένου δικαιώματος κι 

επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο 

πλαίσιο αυτής μια ευρεία κατηγορία περιπτώσεων 

καταχρηστικής άσκησης της επιχειρηματικής 

ελευθερίας και πρωτοβουλίας εκ μέρους των 

μελών του ΔΣ. Ταυτόχρονα, η λειτουργία της ΑΚ 

281 ως ειδικού προστατευτικού κανόνα δεν είναι 

πανθομολογούμενη, αντιθέτως αμφισβητείται 

έντονα η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως 

ένας πρωτεύων κανόνας με το επιχείρημα 

ότι  η υπέρβαση των ορίων ενός δικαιώματος 
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υπό τη μορφή της κατάχρησης των εξουσιών 

που περιέχονται σ’ αυτό δεν είναι άνευ ετέρου 

παράνομη υπό την έννοια της 914 ΑΚ, εφόσον 

δια της υπέρβασης αυτής δεν προσβάλλεται 

κάποιο απόλυτο δικαίωμα ή προστατευόμενο 

εξ άλλης διάταξης έννομο συμφέρον34.

Ακόμη κι αν θεωρηθεί περιορισμένη η σημασία 

της 281 ΑΚ ως προς τη θεμελίωση του 

παρανόμου, η επίκληση αυτής στο πλαίσιο 

ένστασης ή άρνησης της βάσης της αγωγής 

την καθιστά έναν σημαντικό διορθωτικό και 

εξισορροπητικό μηχανισμό που λειτουργεί 

ως ένα ad hoc δεύτερο επίπεδο ελέγχου 

καταχρηστικών συμπεριφορών, πάντοτε όμως 

χωρίς ανατροπή των νομοθετικών αξιολογήσεων 

που έχουν ήδη θετικοποιηθεί σε ειδικούς 

κανόνες δικαίου35. Δια της 281 ΑΚ μπορούν 

να αντιμετωπιστούν ιδίως οι περιπτώσεις 

καταχρηστικής προβολής εκ μέρους του ΔΣ 

της έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του 

μετόχου ή αντιστρόφως η καταχρηστική άσκηση 

αγωγών από τον μέτοχο με πρόθεση βλάβης 

της εταιρίας και παρακώλυσης της δράσης της 

34 Βλ. Κ.Χριστοδούλου, Τιμ. Τόμ.Μπέη, Τόμ. 
V,σελ. 4267 επ., σελ. 4271: «η άποψη που προτείνει την 
πλήρωση του πραγματικού του «λευκού» κανόνα της ΑΚ 
914 διαμέσου της ΑΚ 281, με το να ανυψώνει την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη σε περιωπή 
αυτοτελών κανόνων δικαίου, παραγνωρίζει τελικά 
ακόμη και αυτήν την ίδια την ΑΚ 281, που δεν ανάγει 
τα διάφορα «ήθη» σε κανόνες σε κάθε περίπτωση, αλλά 
μόνον σε συνάρτηση προς κάποιο δικαίωμα», Φίλιο, 
Ενοχικό δίκαιο, Ειδικό μέρος § 165β σελ. 749

35 Βλ. Λιακόπουλο, Η άρση της αυτοτέλειας 
του νομικού προσώπου στη νομολογία, σελ. 106, 
Γεωργακόπουλο, Το δίκαιο των εταιριών, III, σελ. 154 
υποσ. 269

ή χωρίς να έχουν εξαντληθεί προηγουμένως 

τα μέσα προστασίας του εταιρικού δικαίου36.

4. Η επιρροή του ρυθμιστικού προτύπου του 

μετόχου ως προς τη θεμελίωση του παρανόμου: 

To παράδειγμα του μετόχου-επενδυτή

Με την έως τώρα ανάλυση έχει επιχειρηθεί η 

προσέγγιση του παρανόμου στις περιπτώσεις 

όπου το ΔΣ παρανομεί έναντι οποιουδήποτε 

μετόχου, οποιασδήποτε ΑΕ. Δεν θα πρέπει 

να παροραθεί όμως το ότι η μορφή εμφάνισης 

του παρανόμου στο πλαίσιο της 914 ΑΚ, 

παραλλάσσει αναλόγως του ρυθμιστικού 

προτύπου του μετόχου αλλά και των 

χαρακτηριστικών και ιδίως του μεγέθους και 

της δραστηριότητας της εταιρίας στην οποία 

μετέχει. Ο μέτοχος σε μια εισηγμένη εταιρία, 

παραδείγματος χάρη, έχει συνήθως το προφίλ 

του μετόχου-επενδυτή, με αποτέλεσμα να 

ενδιαφέρεται κυρίως για την περιουσιακή αξία της 

κεφαλαιακής του τοποθέτησης και λιγότερο για 

την ίδια τη συμμετοχή του στο νομικό πρόσωπο. 

Επόμενο είναι να διαφοροποιείται και ο τρόπος 

36 ΑΠ 1285/1980, ΕΕμπΔ 1981, σελ. 398, με 
παρατηρήσεις Ν.Κ.Ρόκα: «…τυγχάνων μέλος του ΔΣ 
και διευθύνων σύμβουλος, εν συνεχεία πρόεδρος του 
ΔΣ, και κατά τους ανωτέρω χρόνους υπό τις ρηθείσας 
ιδιότητας του,  υπεξήρεσε 4.565.621 δρχ….», η οποία 
κατ’ορθή γνώμη έπρεπε να απορριφθεί όχι για τον 
προβαλλόμενο τυπικό λόγο της μη αποκατάστασης 
της έμμεσης ζημίας των μετόχων, και ως εκ τούτου 
μη αποκαταστατέας, αλλά αντίθετα γιατί η ενάγουσα 
μέτοχος κάτοχος του 50% του μετοχικού κεφαλαίου 
όφειλε να επιδιώξει την αποκατάσταση της ζημίας της 
εμμέσως μέσω του νομικού προσώπου της εταιρίας, και 
όχι ασκώντας απευθείας ατομικές αδικοπρακτικές της 
αξιώσεις, συμπεριφερόμενη κατά τούτο καταχρηστικώς 
(ΑΚ 281)
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εκδήλωσης της παράνομης συμπεριφοράς 

του ΔΣ, καθότι εφόσον στο επίκεντρο τίθεται 

η επενδυτική απόφαση και η λήψη αυτής 

σε καθεστώς όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 

διαφάνειας και ισότιμης πληροφόρησης, η 

αντίστοιχη προσβολή εκδηλώνεται με την 

παραβίαση των διατάξεων που διασφαλίζουν 

τη διαφανή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς37. 

III. Επισκόπηση της νομολογίας των 
ελληνικών δικαστηρίων ως προς την 

αποκατάσταση της ζημίας του μετόχου

Η νομολογία μπορεί να μην αποτελεί πηγή 

δικαίου στα ηπειρωτικά συστήματα, μεταξύ 

των οποίων και το ελληνικό, παρά ταύτα 

η διαγνωστική της αξία δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί. Ογδόντα και πλέον χρόνια 

ύστερα από την πρώτη απόφαση που ήχθη 

ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά 

με την αποκατάσταση της ζημίας των μετόχων, 

η νομολογία επί του ζητήματος είναι ένα 

σημαντικό πεδίο όσμωσης των θεωρητικών 

απόψεων και συναγωγής συμπερασμάτων.

Οι πρώτες αποφάσεις αντιμετώπισαν μάλλον 

«σπασμωδικά» το ζήτημα της αποκατάστασης 

της αντανακλαστικής ζημίας του μετόχου, 

αναγνωρίζοντας άλλοτε δικαίωμα 

αποκατάστασης της ποσοστιαίας ζημίας του με 

ατομική αγωγή και άλλοτε την αποκατάστασή 

37 Βλ. Γ.Μεντή, ό.π., σελ. 110 επ.

αυτής μόνο κατόπιν αδράνειας της εταιρίας 

να ασκήσει την εταιρική αγωγή38. Η πρώτη 

τοποθέτηση του Αρείου Πάγου με την ΑΠ 

1285/1980, υπήρξε καταλυτική, ορίζοντας ότι 

«στην περίπτωση ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης 

που στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της 

εταιρίας, αξίωση αποζημίωσης έχει μόνο το νομικό 

πρόσωπο της εταιρίας που ζημιώνεται άμεσα, και 

όχι και οι μέτοχοι οι οποίοι ζημιώνονται έμμεσα. Η 

ζημία των τελευταίων αποκαθίσταται μόνο μέσω του 

νομικού προσώπου της εταιρίας, δια της υπ’ αυτής 

έγερσης της εταιρικής αγωγής, με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 22β κ.ν. 2190/1920. 

Οι κατ’ ιδίαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας, τυχόν 

υφιστάμενοι έμμεση ζημία [..], δεν έχουν κι αυτοί 

παράλληλα αξίωση αποζημίωσης για τη ζημία τους 

αυτή, διότι δεν είναι οι αμέσως από την αδικοπραξία 

ζημιωθέντες». Δεδομένου ότι η τοποθέτηση 

αυτή του ΑΠ ακολουθήθηκε ευρέως εν 

είδει «δόγματος» στις μεταγένεστερες αυτής 

αποφάσεις, φρόνιμο είναι να μην απομονώνεται 

από τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης, 

στη βάση των οποίων διατυπώθηκε ως κρίση39.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη αυτή τοποθέτηση 

του Αρείου Πάγου, αναγνωρίζεται για πρώτη 

φορά με την ΟλΑΠ 14/1999 ατομική αξίωση 

38 Βλ. ΕφΑθ 1313/1934, ΕΕΝ 1934 σελ. 841, 
ΕφΑθ 3603/1973 σελ. 210, ΜΠρΑθ 5170/1971, 
ΕΕμπΔ 1973 σελ. 61

39 Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ΑΠ 1405/1998, 
ΔΕΕ 1998 σελ. 972 επ.,  ΕφΑθ 3469/1991, ΕλλΔνη 
1993, σελ. 617, ΕφΘεσ 2500/1994, Αρμ 1995, σελ. 
1424, ΕφΘεσ 1048/2003, ΕπισκΕΔ 2003, σελ. 1148, 
με παρατηρήσεις Κ.Παμπούκη, ΜπρΑθ 11888/1995, 
ΕΕμπΔ 1995, σελ. 419, ΜΠρΑγρ 177/2009, ΕΕμπΔ 
2009, σελ. 560, με παρατηρήσεις Χ.Χρυσάνθη
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αποζημίωσης στον μέτοχο για την «άμεση ζημία» 

που υφίσταται εκ της παράνομης υπαγωγής 

της ανώνυμης εταιρίας στην οποία μετέχει στο 

καθεστώς των προβληματικών επιχειρήσεων 

και την επακολουθήσασα παράνομη αύξηση 

κεφαλαίου από το διορισμένο από τον ΟΑΕ 

ΔΣ, με παράλληλο αποκλεισμό του δικαιώματος 

προτίμησης.  Για να διερευνηθεί, το κατά 

πόσο συντελείται δι’ αυτής κάποια μετατόπιση 

από το «δόγμα» περί μη αποκατάστασης 

της αντανακλαστικής ζημίας του μετόχου 

θα πρέπει να τεθεί προηγουμένως υπόψη η 

ιδιαίτερη μορφή εμφάνισης του παρανόμου 

στην εν λόγω απόφαση. Ο παράνομος 

αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης 

-κατά παράβαση κοινοτικών διατάξεων αλλά 

και του ν.2190/1920- δεν αμφισβητείται40. 

Εξ αυτού όμως δεν προκαλείται μείωση της 

εσωτερικής αξίας της μετοχής, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, αλλά απώλεια της δυναμικής 

θέσης των μετόχων41. Κρίσιμη καθίσταται επ’ 

αφορμής της εν λόγω απόφασης και μια ακόμη 

παρατήρηση. Η αναγνώριση της μετοχής ως 

περιουσιακού αγαθού προστατευόμενου από 

το άρθρο 1 του 1ου  Πρ. Πρωτοκόλλου της 

40 Βλ. άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 ΚΝ 
2190/1920 και άρθρα 25, 29 της δεύτερης κοινοτικής 
Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ

41 Βλ. Λ.Κοκκίνη, ό.π., ΔΕΕ 2002, σελ. 583, ΑΠ 
795/2000, Ελλ∆νη 2001, σ.132: «…αποτέλεσµα των 
διαδοχικών αυξήσεων ήταν να µειωθεί η συµµετοχή των 
µετοχών των αναιρεσειόντων στην αξία της εταιρικής 
περιουσίας από 60% σε 33, 24% µετά την πρώτη και 
0,003% µετά τη δεύτερη αύξηση» •ΠΠρΑθ 6980/1989, 
ΝοΒ 1990, σ.479 (προδικαστικό ερώτηµα στην 
C-381/1989), ΣτΕ 1095/1987, ΝΟΜΟS (προδικαστικό 
ερώτηµα C-134, 135/1991)

ΕΣΔΑ και το άρθρο 17Σ, δεν σημαίνει ότι κάθε 

προσβολή του συνταγματικά προστατευόμενου 

περιουσιακού αγαθού είναι παράνομη, αν δεν 

προσκρούει ταυτόχρονα σε κάποιον επιτακτικό 

ή απαγορευτικό κανόνα δικαίου προστατευτικό 

της «μετοχικής ιδιοκτησίας». Η συνταγματική 

προστασία ενός δικαιώματος δεν το απολυτοποιεί 

κατά τρόπο που η οποιαδήποτε προσβολή του 

να καθίσταται παράνομη στο πλαίσιο της 914 

ΑΚ, εκτός αν η ίδια η συνταγματική διάταξη περί 

προστασίας του θεωρηθεί προστατευτικός νόμος. 

Εκ της συνταγματικής προστασίας συντελείται 

βεβαίως μια άλλη μεταβολή, ως προς την αστική 

ευθύνη του Δημοσίου, καθότι πλέον το Δημόσιο 

υποχρεούται να απέχει από προσβολές που 

θίγουν τον πυρήνα των μετοχικών δικαιωμάτων.

Η πρώτη ουσιαστική μεταστροφή της 

νομολογίας πραγματοποιείται με μια ακόμη 

απόφαση του Αρείου Πάγου, την  ΑΠ 

1298/2006, όπου αναγνωρίζεται αξίωση 

αποκατάστασης μιας τυπολογικά εμφανιζόμενης 

ως αντανακλαστικής ζημίας. Το πραγματικό 

που τέθηκε ενώπιον του ΑΠ, πληρούσε την 

αντικειμενική υπόσταση της απιστίας, καθότι 

επρόκειτο περί δόλιας εκποίησης από τους τρεις 

εκ των πέντε μετόχων μιας εταιρίας του κύριου 

περιουσιακού στοιχείου αυτής σε τιμή πολύ 

χαμηλότερη της πραγματικής. Το δικαστήριο 

υπήγαγε τελικώς τα πραγματικά περιστατικά 

στο πραγματικό της 919 ΑΚ, αναγνωρίζοντας 

αξίωση αποζημίωσης στους ζημιωθέντες 
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μετόχους λόγω της μείωσης της εσωτερικής 

αξίας των μετοχών τους, διατυπώνοντας 

παράλληλα ως obiter dictum τη θέση ότι «όταν 

η συμπεριφορά του ΔΣ συνιστά συγχρόνως 

αδικοπραξία τόσο έναντι του νομικού προσώπου 

της εταιρείας όσο και των μετόχων, τότε 

αξίωση αποζημίωσης δεν έχει μόνο το νομικό 

πρόσωπο της εταιρείας, αλλά και κάθε μέτοχος».

Η αναγνώριση αξίωσης σε τρίτο ζημιωθέντα, 

εφόσον συντρέχουν και ως προς αυτόν οι όροι 

της αδικοπραξίας, δεν είναι μεν μια νεοπαγής 

δογματική προσέγγιση –ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 έχει επισημανθεί από τον 

ΑΠ42- αποκτά, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία 

στο πλαίσιο του ζητήματος αποκατάστασης 

της ζημίας του μετόχου καθότι συντελεί στη  

διάνοιξη δρόμων ατομικής δράσης του δια της 

έγερσης ατομικών αξιώσεων, ως αποδείχθηκε 

με τη μεταγενέστερη απόφαση της ΜΠρΑθ 

12468/2012 όπου πλέον το obiter dic-

tum της ΑΠ 1298/2006  περιελήφθη στο 

διατακτικό της απόφασης του Πρωτοδικείου 

δια της αναγνώρισης στον μέτοχο αξίωσης 

αποζημίωσης βάσει της συνδυαστικής 

εφαρμογής των άρθρων 914 ΑΚ και 386 ΠΚ.

Η  ΑΠ 1298/2006 έχει αμφισβητηθεί ως προς 

το διατακτικό της από πολλούς συγγραφείς 

καθότι θεωρούν ότι εφόσον η ζημία προήλθε 

42 Βλ. ΑΠ 62/1991 ΕλλΔνη 32,σ.790, ΕφΘεσ 
982/1990 Αρμ 44, σ. 1178

συνεπεία και κατ’ αντανάκλαση της ζημίας στην 

εταιρική περιουσία, είναι μη αποκαταστατέα ως 

έμμεση43. Πράγματι, η μείωση της εσωτερικής 

αξίας των μετοχών των εναγόντων επήλθε 

κατ’ αντανάκλαση της ζημίας στην εταιρική 

περιουσία που με τη σειρά της προκλήθηκε 

από την εκποίηση του κύριου περιουσιακού 

της στοιχείου- του πλειοψηφικού πακέτου 

μετοχών σε μια άλλη εταιρία- σε τιμή πολύ 

χαμηλότερη της πραγματικής. Η ζημία αυτή 

κατατάσσεται τυπολογικά στις «κλασικές» 

περιπτώσεις «έμμεσης» ή αντανακλαστικής 

ορθότερα ζημίας. Επανερχόμαστε, λοιπόν, 

στην εισαγωγική παρατήρηση ότι η τυπολογική 

κατάταξη των ζημιών σε άμεσες και έμμεσες 

είναι επισφαλής αν δεν προκύπτει κατόπιν 

ad hoc διερεύνησης της συνδρομής των 

προϋποθέσεων της αδικοπραξίας. Ορθώς, 

λοιπόν, αναγνωρίσθηκε αξίωση αποζημίωσης των 

εναγόντων μετόχων, εφόσον η αδικοπρακτική 

συμπεριφορά των μετόχων πλειοψηφίας –είτε 

αυτή εξεταστεί υπό το πρίσμα της 919 ΑΚ, 

είτε υπό τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 

914 ΑΚ και 390 ΠΚ- στρέφεται ευθέως έναντι 

των μετόχων, προσβάλλοντας παράνομα 

την υπόσταση του μετοχικού δικαιώματος.

43 Βλ. ενδεικτικά Γ.Σωτηρόπουλο, ΕΕμπΔ 2006, 
σελ 603, όπου επικρίνει  τη δικαστική απόφαση, στο 
µέτρο που εσφαλµένα αυτή διαπίστωσε άµεση ζηµία του 
ενάγοντος µετόχου, διατάσσοντας την αποκατάσταση 
της ζηµίας του, καθώς η ζηµία είναι κατά την κρίση του 
ένα «πανεπιστημιακό παράδειγμα έμμεσης ζημίας».
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Η συμβολή της ΑΠ 1298/2006 στη διαμόρφωση 

της νομολογίας υπήρξε σημαντική καθότι 

έκτοτε σε κάθε περίπτωση που τίθεται ζήτημα 

αποκατάστασης της ζημίας του μετόχου, 

επαναλαμβάνεται η δυνατότητα αποκατάστασης 

αυτής εφόσον η αδικοπρακτική συμπεριφορά 

του ΔΣ στρέφεται έναντι εννόμων συμφερόντων 

αυτού. Η πλέον πρόσφατη απόφαση του ΑΠ 

επί του ζητήματος, ήτοι η ΑΠ 209/2016, 

ήταν απορριπτική ως προς την αποκατάσταση 

της ζημίας του μετόχου εκ της αμελούς 

καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

συγχώνευσης από το ΔΣ, εξαιτίας της οποίας 

επήλθε πτώση στη χρηματιστηριακή αξία της 

μετοχής κατά το διάστημα της καθυστέρησης. 

Η διακύμανση της χρηματιστηριακής αξίας 

της μετοχής δεν  αποτελεί αυτή καθαυτή 

ζημία, καθότι μπορεί να αποδοθεί σε ποικίλους 

συστημικούς και εξωγενείς παράγοντες 

πλην της ζημιογόνου δράσης του ΔΣ. Η 

ζημία στοιχειοθετείται το πρώτον με την 

εκποίηση του τίτλου σε αξία χαμηλότερη 

της τιμής κτήσης συνεπεία της μεσολάβησης 

της ζημιογόνου συμπεριφοράς του ΔΣ. 

Από την ως άνω σύντομη επισκόπηση της 

νομολογίας του Ανωτάτου δικαστηρίου δεν 

μπορεί να γίνει λόγος για μεταστροφή της 

νομολογίας, αφής στιγμής δεν υπήρξε κάποια 

μετάβαση από την καθόλα απόρριψη αξιώσεων 

αποζημίωσης στην καθόλα αποδοχή αυτών. 

Παρά ταύτα η χρονική διαδοχή των αποφάσεων 

του Αρείου Πάγου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική 

ως προς τον πυρήνα του ζητήματος της 

αποκατάστασης των τυπολογικά εμφανιζόμενων 

ως ατανακλαστικών ζημιών του μετόχου. Η 

γενική ρήτρα της 914 ΑΚ μπορεί να αποτελέσει 

βάση ατομικών αξιώσεων του μετόχου, αρκεί 

η συμπεριφορά του ΔΣ να είναι παράνομη 

και ως προς αυτόν. Πολλές φορές βέβαια 

παρατηρείται μια διστακτικότητα ως προς την 

αναγνώριση αξιώσεων στη βάση της 914 ΑΚ και 

προτιμάται αντ’αυτής η νομική βάση της 919 

ΑΚ, σε περιπτώσεις δολίων ενεργειών του ΔΣ.

IV. Το ζήτημα της διπλής αποκατάστασης 
της ζημίας

Από την ως άνω θεωρητική και νομολογιακή 

προσέγγιση του ζητήματος προκύπτει ότι είναι 

δυνατή η παράλληλη γένεση αδικοπρακτικών 

αξιώσεων της εταιρίας και των μετόχων έναντι 

του ΔΣ. Όταν η ζημία του μετόχου λαμβάνει 

την μορφή της αντανακλαστικής ζημίας, η 

αποκαταστατέα ζημία συμπίπτει ως προς ένα 

μέρος της, το οποίο ισούται με το ποσοστό της 

συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο. 

Λόγω αυτής της αποτύπωσης της ζημίας σε δυο 

περιουσιακές σφαίρες προκύπτει ο κίνδυνος 

της διπλής αποκατάστασης της ζημίας από το 

υπαίτιο μέλος του ΔΣ, σε περίπτωση όπου μετά 

την ατομική αγωγή ασκείται και η εταιρική. 
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Προς αποσόβηση αυτού του κινδύνου 

προτείνεται η δυνατότητα άσκησης ατομικών 

αξιώσεων μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης 

αδράνειας του ΔΣ να ασκήσει την εταιρική 

αγωγή, μετά δηλαδή την παρέλευση της 

εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 22β ΚΝ 

2190/192044. Αν ο μέτοχος προβάλει προ 

του εξαμήνου αξίωση αποζημίωσης ή ασκήσει 

ατομική αγωγή παρά το ότι συγκεντρώνει το 

απαιτούμενο ποσοστό (1/10) για την υποβολή 

αίτησης προς άσκηση της εταιρικής αγωγής 

θα αποκρούεται με την ένσταση της 281 ΑΚ.  

Ο αντίλογος στην προτεινόμενη αυτή λύση 

είναι ο ανεπίτρεπτος δι’ αυτής περιορισμός 

του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των 

μετόχων. Ο περιορισμός, ωστόσο, αυτός δεν 

είναι εξωγενής αλλά πρόκειται μάλλον για 

αυτοπεριορισμό εφόσον οι μέτοχοι δια της 

συμμετοχής τους στην εταιρία κατ’ ενάσκηση 

της ιδιωτικής τους αυτονομίας απεκδύονται 

μέρος των εξουσιών και πρωτοβουλιών τους 

προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος 

και οφείλουν να εξαντλούν τα μέσα του εταιρικού 

δικαίου προτού στραφούν στην ατομική δράση.

44 Βλ. Ρόκα, Εταιρική οργάνωση και ατοµική 
δράση των εταίρων, ΕΕµπ∆ 2007, σ. 13 επ., τον ίδιο, 
Τα όρια…, ό.π., σ. 309 – 319, Παπαγιάννη, ∆ίκαιο 
ανωνύµων εταιριών: κατ’ άρθρο ερµηνεία κώδικα νόµων 
2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, 1997, σ. 378, 
Αλεξανδρίδου, ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών, 2009, 
Τεύχος Β’, σ. 120 επ., Κωστόπουλο, ό.π., ∆ΕΕ 2001, 
σ. 352 – 354, Λιακόπουλο, Ζητήµατα Εµπορικού 
Δικαίου,1997, σ. 176 – 195, ιδίως σ. 189 - 194, τον ίδιο, 
Η άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου στη 
νοµολογία, 1993, σ. 111 επ.

Εναλλακτικά προτείνεται η έκπτωση από την 

οφειλόμενη στην εταιρία αποζημίωση του ποσού 

που καταβλήθηκε ως αποζημίωση στον μέτοχο, 

προφανώς στην περίπτωση που η άσκηση της 

εταιρικής αγωγής έπεται της ατομικής και 

γίνονται αμφότερες δεκτές. Μια τέτοια λύση 

είναι ασυμβίβαστη με την περιουσιακή δομή 

της εταιρίας, καθότι πέραν του ότι οδηγεί 

σε απαγορευμένη απόδοση εισφοράς στον 

μέτοχο αντίκειται και προς το συμφέρον των 

πιστωτών και τη βασική αρχή της διατήρησης 

της εταιρικής περιουσίας, η οποία «φυλλορροεί» 

καθώς η εταιρική οργάνωση υποχωρεί προ 

της ατομικής δράσης και της εξυπηρέτησης 

ατομικού συμφέροντος συγκεκριμένου μετόχου 

εις βάρος και των λοιπών μετόχων, συνεπώς κατά 

παραβίαση και της αρχής της ίσης μεταχείρισης45.

Περισσότερο σύμφωνη με την περιουσιακή δομή 

της εταιρίας θα ήταν η δυνατότητα άσκησης 

ατομικής αγωγής με αίτημα την καταβολή 

της αποζημίωσης στην εταιρία, χωρίς όμως 

αυτή η δυνατότητα να υποστηρίζεται από 

το γράμμα της 22β ΚΝ 2190/192046. 

45 Βλ. Παµπούκη, ό.π., ΕπισκΕ∆ 1995, σ. 333 
επ. και 338.π., τον ίδιο, εισαγωγικό σηµείωµα στην 
ΑΠ 1298/2006, ΕπισκΕ∆ 2006, σ. 1037, Λ.Κοκκίνη, 
ό.π., ∆ΕΕ 2002, σ. 581, Κωστόπουλο, ό.π., ∆ΕΕ 2001, 
σ. 352 – 354. Πρβλ. Hefermehl/ Spindler/ Kalss im 
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 3, 
2004., §93, αρ. 164 – 185

46 Βλ. Λ. Κοκκίνη, ό.π, ∆ΕΕ 2002, σ. 578 – 579, 
Αντωνόπουλο, ∆ίκαιο Ανώνυµης εταιρίας και ΕΠΕ, 
2009, σ. 222, Ι.Μάρκου, ό.π., Ελλ∆νη 2000, σ. 910 – 911 
και 916 – 918, Ν.Ρόκα, Τα όρια , ό.π., σ. 297, Μούζουλα 
σε ∆ικΑΕ, ό.π., σ. 201 επ., Πασσιά, ό.π., σ. 629 – 630 
και 702 – 709, Κωστόπουλο, ό.π., ∆ΕΕ 2001, σ. 352 
– 354
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Ορισμένοι θεωρητικοί διαβλέποντας τον κίνδυνο 

της διπλής αποκατάστασης επιχειρούν 

την ανατροπή του κινδύνου δια της μη 

αποδοχής της δυνατότητας παράλληλης 

γένεσης εταιρικών και ατομικών αξιώσεων 

για την ίδια ζημία47. Ερμηνεύουν δηλαδή την 

αυτοτελή έναντι των μετόχων αδικοπραξία 

ως συντρέχουσα όχι στις περιπτώσεις όπου 

η συμπεριφορά του ΔΣ είναι παράνομη και 

έναντι των μετόχων αλλά μόνο όταν η ζημία 

του μετόχου είναι διάφορη από την εταιρική 

ζημία και μη συνδεόμενη αιτιωδώς με αυτήν48.

Όποια κι αν είναι η επιλεγείσα λύση, αυτή θα 

πρέπει να αφορά το στάδιο μετά την κατάφαση 

της ευθύνης κι όχι να ανατρέπει «αναδρομικά» 

τη θεμελίωση της ευθύνης προς αποφυγή του 

κινδύνου διπλής αποζημίωσης. Μια τέτοια 

εφαρμογή χωρίς ρητή νομοθετική περί τούτου 

πρόβλεψη συνιστά στρέβλωση και δογματική 

ασυνέπεια, ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπόψη ότι ο 

αποκαταστατικός χαρακτήρας της αποζημίωσης 

47 Βλ. Ι. Γεροντίδη,ό.π., σελ.252 επ., Raiser, Das 
Recht der Gessellschafterklagen, ZHR 153 (1989), S.10.

48 Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση στην 
οποία το ΔΣ κατήρτισε υπαίτια αναληθή ισολογισμό, 
εμφανίζοντας την οικονομική κατάσταση της εταιρίας 
χειρότερη από την πραγματική με αποτέλεσμα αφενός τη 
μη χορήγηση δανείου στην εταιρία και την πώληση από 
ορισμένους μετόχους των μετοχών τους σε τιμή πολύ 
χαμηλότερη της πραγματικής. Στην περίπτωση αυτή οι 
δύο ζημίες είναι διαφορετικές παρότι απορρέουν από τον 
ίδιο νόμιμο λόγο ευθύνης, Βλ. Ι.Γεροντίδη, ό.π. σελ 255, 
Σ. Μούζουλα, σε Ευάγγελο Περάκη, “Το δίκαιον της 
ανώνυµης εταιρίας”, Τόµος Τρίτος, σελ. 201 επ.

δεν προκύπτει ευθέως εκ του νόμου και σε 

κάθε περίπτωση δεν έχει συνταγματική ισχύ49.

V.Επίμετρο

Η αποκατάσταση της ζημίας του μετόχου 

εξετάζεται συνήθως ως σύστοιχο της ενίσχυσης 

της ατομικής δράσης του. Ακόμη όμως κι αυτή 

η ατομική ενέργεια που βάλλει σε πρώτο επίπεδο 

κατά της εταιρικής οργάνωσης, διασφαλίζει 

σε ένα δεύτερο επίπεδο την αποτελεσματική 

διοίκηση της ΑΕ, την προβλεψιμότητα και την 

ασφάλεια δικαίου που απαιτείται σε μια ένωση 

κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, όπου οι διοικητές 

επιθυμούν και οφείλουν να αναγνωρίζουν εκ των 

προτέρων τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται. Η 

ασφάλεια δικαίου δεν επιτυγχάνεται κατ’ανάγκη 

με την υιοθέτηση καθετων λύσεων περί 

αποκατάστασης ή μη αποκατάστασης, ούτε με 

την τυποποίηση περιπτώσεων με τη μορφή ενός 

προκατασκευασμένου καταλόγου άμεσων και 

έμμεσων ζημιών. Αντίθετα, τα παραδοσιακά 

σχήματα- όπως η γενική ρήτρα της 914 

ΑΚ-  μπορούν να προσφέρουν ad hoc λύσεις 

με δογματική συνέπεια και ορθή υπαγωγή50. 

Σαφώς, πλην των παραδοσιακών σχημάτων, το 

49 Βλ. Φ.Δωρή, Ζητήµατα αστικής ευθύνης από 
ιστορικοσυγκριτική και δικαιοσυγκριτική σκοπιά, ΧρΙ∆ 
2007, σ. 677, σύµφωνα µε τον οποίο ο αποκαταστατικός 
χαρακτήρας της αποζηµίωσης συνιστά νοµοθετική 
επιλογή χωρίς συνταγµατική ισχύ. Συνεπώς, ο νοµοθέτης 
είναι ελεύθερος να εισαγάγει ρύθµιση µε σκοπό 
υπερβαίνοντα την αποκατάσταση της επελθούσας ζηµίας 
και να θεσπίσει αποζηµιωτική διάταξη φέρουσα λ.χ. 
κυρωτικό χαρακτήρα.

50 Βλ. Λ.Κοκκίνη, ό.π., ΔΕΕ 2002 σελ. 583, τον 
ίδιο ΔΕΕ 1997, σελ. 256, 264
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διεθνοποιημένο περιβάλλον εντός του οποίου 

ωριμάζει ο θεσμός της ΑΕ, μπορεί να προσφέρει 

χρήσιμες παρατηρήσεις στο πλαίσιο της 

δικαιοσυγκριτικής-μικροσυγκριτικής. Δεν είναι 

όμως πάντοτε η ΑΕ γόνιμο πεδίο σύγκρισης, 

καθότι δεν επαρκεί η συγκριτική επισκόπηση 

ενός διαφορετικού νομικού περιβάλλοντος αλλά 

απαιτείται και η σύγκριση των ίδιων των ΑΕ. 

Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των ΑΕ λαμβάνουν 

τη μορφή κλειστών-οικογενειακών εταιριών με 

αποτέλεσμα ρυθμίσεις που έχουν λειτουργήσει 

αποτελεσματικά σε άλλα συστήματα ως προς 

την αποκατάσταση της ζημίας του μετόχου, 

όπως ο θεσμός της εταιρικής ατομικής αγωγής, 

να κρίνονται ακατάλληλες. Αντίθετα, ένα 

«παράδειγμα» που μπορεί να αντληθεί από 

αλλοδαπά νομικά συστήματα και να λειτουργήσει 

ευεργετικά ως προς την αποτελεσματική διοίκηση 

της ΑΕ από ικανά στελέχη χωρίς ταυτόχρονα να 

αποκλείεται η ευδοκίμηση αξιώσεων των μετόχων 

είναι η ασφάλιση της αστικής ευθύνης του ΔΣ51.

 

51 Βλ. Γ.Μεντή, ό.π., σελ 132, Hopt, Die Haftung 
vom Vorstand und Aufsichtsrat, εις Τιμ Τομ E.J. 
Mestmacker, 1996, 909, 919
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Με το κεφάλαιο Α’ της υποπαρ. Α.4. του 

άρθρου 2  του Ν. 4336/2015 

τροποποιήθηκε ο Ν. 3869/2010 και δόθηκε 

για πρώτη φορά η δυνατότητα υπαγωγής 

στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων 

προσώπων και των ασφαλιστικών οφειλών 

προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 

Το ζήτημα της υπαγωγής των ασφαλιστικών 

οφειλών στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 3869 άπτεται αφενός των (ταμειακών) 

συμφερόντων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης, το περιεχόμενο των απαιτήσεων των 

οποίων θα αλλοιωθεί εάν υπαχθούν στη ρύθμιση 

οι ασφαλιστικές οφειλές και αφετέρου των 

συμφερόντων των οφειλετών - ασφαλισμένων που 

επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στο σύνολό 

τους και να επανέλθουν στην ομαλή κοινωνική και 

οικονομική ζωή. Η σύγκρουση των συμφερόντων 

των εμπλεκόμενων μερών και η πρόκριση 

των συμφερόντων του ενός έναντι του άλλου 

προϋποθέτει τη στάθμιση αυτών και την αναγωγή 

σε συνταγματικής ισχύος διατάξεις και αρχές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. 

6636/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε το αίτημα του 

αιτούντος για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 

των οφειλών του προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ως νόμω 

αβάσιμη, διότι κρίθηκε ότι η διάταξη του 

άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ’, η οποία επιτρέπει την 

υπαγωγή στο Νόμο ασφαλιστικών οφειλών προς 

τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως 

έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και 

τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αντίκειται 

ευθέως στο Σύνταγμα. Στην κρίση αυτή 

οδηγήθηκε το δικαστήριο,  κατόπιν στάθμισης 

των ως άνω συμφερόντων και πρόκρισης του 

ταμειακού συμφέροντος των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης, ως μορφής υπέρτερου 

δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα τυχόν 

περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (που 

συνεπάγεται η υπαγωγή των ασφαλιστικών 

οφειλών στο Ν. 3869/2010) να μην θεωρείται 

συνταγματικά ανεκτός. Η ως άνω απόφαση 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

Σύμφωνη με το Σύνταγμα η δυνατότητα υπαγωγής στο Ν. 
3869/2010 βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης; - Σκέψεις με αφορμή 
την υπ’ αριθμ. 6636/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (αδημ.)

Αφροδίτη Στεργιούλα,                                                                                                             
Δικηγόρος, ΠΜΣ Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ
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το σκεπτικό της έρχεται σε αντίθεση με τις 

έως σήμερα δημοσιευμένες στο νομικό 

τύπο δικαστικές αποφάσεις1, οι οποίες 

τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας 

της τροποποίησης που επήλθε με το Ν. 

4336/2015 και της δυνατότητας υπαγωγής 

στο Ν. 3869/2010 των ασφαλιστικών οφειλών.

Α. Σκεπτικό της απόφασης - Λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, ο 

σκοπός δημοσίου συμφέροντος που υπηρετεί ο 

Ν. 4336/2015 έγκειται ακριβώς στον αποκλεισμό 

της φορολογικής και εισφοροδοτικής αμνηστίας, 

όχι μόνο με διοικητικές ρυθμίσεις, αλλά και 

μέσω της υπαγωγής διοικητικών διαφορών 

ουσίας, όπως οι διαφορές που αναφύονται 

από βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, στην 

εκουσία δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου. Η 

ένταξη στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 3869/2010 των βεβαιωμένων οφειλών 

προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

ισοδυναμεί, κατά την άποψη του δικαστηρίου, 

με φοροδοτική και εισφοροδοτική αμνηστία. 

Η εξαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και 

των δημοσίων εσόδων εν γένει από διαδικασίες 

συλλογικής ρύθμισης οφειλών έναντι ιδιωτών 

πιστωτών εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής 

της συνταγματικής αρχής της ισότητας. Το 

1 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθμ. 3394/2016 
ΕιρΘεσσ και 494/2016 ΕιρΠατρ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

Δικαστήριο στο σημείο αυτό προκρίνει το 

δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια της ανάγκης 

προστασίας της δημοσιονομικής ισορροπίας και 

της περιουσίας του κράτους και των ασφαλιστικών 

ταμείων, στη δημιουργία της οποίας συμβάλλουν 

με την καταβολή φόρων και εισφορών οι 

φορολογούμενοι και εισφορολογούμενοι πολίτες. 

Τυχόν συμμετοχή των δημοσίων απαιτήσεων 

στη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης θα 

αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, ακόμη κι αν 

πρόκειται για το απλό ταμειακό συμφέρον σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα, δηλαδή, 

με την άποψη του δικαστηρίου το δημόσιο 

συμφέρον, όπως κι αν νοείται, υπερτερεί 

έναντι της ανάγκης του υπερχρεωμένου 

καταναλωτή για επανένταξη στην ομαλή 

κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3869/2010 εφόσον κριθεί ανεπαρκής η 

δυνάμενη να ρευστοποιηθεί περιουσία του 

οφειλέτη για τη συλλογική ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πιστωτών του, το δικαστήριο 

προβαίνει σε ρύθμιση των χρεών του, η 

συνεπής τήρηση της οποίας οδηγεί υπό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 Ν. 

3869 σε απαλλαγή του οφειλέτη. Η προσβολή 

της περιουσίας των “ιδιωτών” πιστωτών του 

υπερχρεωμένου οφειλέτη μέσω της αλλοίωσης 

του περιεχομένου των απαιτήσεών τους 

είναι συνταγματικά ανεκτή εν προκειμένω 

και θεμελιώνεται, με βάση την αρχή της 
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αναλογικότητας, στην ανάγκη προστασίας της 

αξιοπρέπειας του υπερχρεωμένου καταναλωτή, 

του αδύναμου δηλαδή μέρους μιας συμβατικής 

σχέσης. Η προσβολή αυτή ωστόσο κατά την 

άποψη του δικαστηρίου δεν είναι ανεκτή όταν 

αφορά την περιουσία του δημοσίου και των 

ασφαλιστικών ταμείων, διότι σε περίπτωση 

ρύθμισης των οφειλών, η απαλλαγή υπό τους 

όρους του άρθρου 11 συνεπάγεται μείωση 

των δημοσιονομικών εσόδων και αδυναμία εκ 

των προτέρων υπολογισμού της επιβάρυνσης 

των ασφαλιστικών ταμείων από στέρηση 

βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών, ώστε να 

είναι σε θέση να προβλέψουν με ακρίβεια τις 

επιπτώσεις στην αντισταθμιστική επιβάρυνση 

των πολιτών και να εξασφαλίσουν τα αναγκαία 

έσοδα  για την εξόφλησή τους κατά την 

κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Β. Κριτικές παρατηρήσεις.

Θεμελιώδες θεσμικό χαρακτηριστικό του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας 

είναι ότι το ασφαλιστικό κεφάλαιο, από το οποίο 

χρηματοδοτούνται οι ασφαλιστικές παροχές, 

σχηματίζεται δε προεχόντως από τις εισφορές 

των μελών της οικείας ασφαλιστικής κοινότητας, 

δηλαδή των ασφαλισμένων, και με την έννοια 

αυτή πράγματι οι ασφαλισμένοι συμβάλλουν στη 

δημιουργία της περιουσίας των ασφαλιστικών 

ταμείων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του θεσμού 

της κοινωνικής ασφάλισης έγκειται στο ότι, σε 

αντίθεση με την ιδιωτική ασφάλιση όπου το 

ύψος των ασφαλίστρων καθορίζεται ανάλογα 

με την εκτίμηση του κινδύνου, το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών καθορίζεται ανάλογα 

με τις αποδοχές των ασφαλισμένων, συνδέεται 

δηλαδή με την πραγματική εισφοροδοτική 

ικανότητά τους. Εξάλλου, ο υποχρεωτικός 

και εκ του νόμου χαρακτήρας της κοινωνικής 

ασφάλισης συνεπάγεται ότι οι ασφαλιστικές 

εισφορές συνιστούν μία αμιγώς δημοσίου 

δικαίου επιβάρυνση,  αποτελούν δημόσια βάρη 

κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 5 Συντ., 

τα οποία επιβάλλονται καταρχήν σε όλους 

τους ασφαλισμένους ανάλογα με τις δυνάμεις 

τους, δηλαδή τις αποδοχές τους2. Συνεπώς η 

ίδια η διατύπωση της συνταγματικής διάταξης 

αφήνει περιθώριο στον κοινό νομοθέτη να 

αναδιαμορφώσει την φοροδοτική υποχρέωση 

ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές 

συνθήκες του φορολογούμενου, όπως ακριβώς 

πράττει ο Ν. 3869/2010.  Η υποχρέωση 

καταβολής εισφορών επιβάλλεται ως εκπλήρωση 

του χρέους της κοινωνικής αλληλεγγύης 

κατά το άρθρο 25 παρ. 4 Συντ., και τούτο 

με δύο έννοιες : καταρχάς, με την έννοια της 

αναδιανομής εισοδήματος, δεδομένου ότι, 

ενώ οι παροχές είναι καταρχήν ίδιες για όλα 

τα μέλη της οικείας ασφαλιστικής κοινότητας, 

το ασφαλιστικό κεφάλαιο από το οποίο οι 

παροχές χρηματοδοτούνται σχηματίζεται 

2 Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δίκαιο 
Κοινωνικής Ασφάλισης, 2013, σ. 187
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από διαφορετικού ύψους εισφορές, ανάλογα 

με τις αποδοχές του κάθε ασφαλισμένου. Και, 

περαιτέρω, με την έννοια της διαγενεακής 

αλληλεγγύης, στο βαθμό που εφαρμόζεται 

το διανεμητικό αντί του κεφαλαιοποιητικού 

συστήματος χρηματοδότησης, δηλαδή οι 

εισφορές που καταβάλλουν οι οικονομικά ενεργοί 

ασφαλισμένοι χρηματοδοτούν τις παροχές προς 

τους συνταξιούχους της προηγούμενης γενιάς3.

Με την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 

3869/2010, δίδεται η δυνατότητα στον οφειλέτη 

σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, που επιτάσσει 

τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό να 

επανενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική 

δραστηριότητα με γνώμονα το γενικό συμφέρον, 

ρυθμίζοντας τα χρέη του4. Επιβάλλεται συνεπώς 

για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης 

αυτή να είναι καθολική και να περιλαμβάνει 

όλα τα χρέη του οφειλέτη εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων στο Νόμο. Η ρύθμιση των χρεών 

του οφειλέτη, άλλωστε, και η απαλλαγή από αυτά 

δεν επέρχεται αυτόματα βάσει μίας και μόνο 

αιτήσεώς του. Αντιθέτως, τίθενται περαιτέρω 

προϋποθέσεις για τον έλεγχο της περιουσιακής 

κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη, 

οι οποίες μόνο όταν πληρούνται επιτρέπουν τη 

ρύθμιση και την απαλλαγή του οφειλέτη από 

3 Στεργίου Α.,, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 
2013, σ. 41 επ.

4 Βλ. ΑΠ 1006/1999, ΕλλΔνη 40,1718, ΕιρΑθ 
161/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κρητικός, Ρύθμιση των 
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις, 2010, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις.

τα χρέη του. Η ως άνω απόφαση φαίνεται πως 

ως υπερχρεωμένο οφειλέτη θεωρεί εκείνον που 

με δόλια συμπεριφορά περιήλθε σε κατάσταση 

γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Το 

ως άνω πρόσωπο, ωστόσο, ούτως ή άλλως 

ρητά εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 3869/2010, καθώς το συμφέρον του 

προσώπου αυτού για επανένταξη στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι και «νέα αρχή» (κατά τους όρους της 

αγγλοσαξωνικής θεωρίας) έχει κριθεί αυθεντικά 

από το νομοθέτη ως ανάξιο προστασίας. Με την 

ένταξη στο νόμο και των οφειλών σε ασφαλιστικά 

ταμεία, διασφαλίζεται η αναλογικότητα μεταξύ 

της πραγματικής εισοδηματικής κατάστασης του 

οφειλέτη (όπως θα κριθεί από το Δικαστήριο) και 

των εισφορών, με αποτέλεσμα οι επιβαλλόμενες 

μετά τη ρύθμιση του Δικαστηρίου εισφορές 

να ανταποκρίνονται στην πραγματική 

εισφοροδοτική ικανότητα του ασφαλισμένου, 

δηλαδή να τηρείται η απαίτηση του άρθρου 4 

παρ. 5 Συντ. για συνεισφορά του καθενός στα 

δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις του. 

Εξάλλου κατ’ άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος, 

σε συνδυασμό και με το γενικό αξίωμα 

του δικαίου ότι «κανένας δεν υποχρεούται 

στα αδύνατα», προκύπτει ότι πρωταρχική 

υποχρέωση της Πολιτείας είναι να σέβεται 

και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, να 

θέτει ως όριο της πολιτειακής πράξης, όπως 

είναι και η δικαστική απόφαση, την διατήρηση 

εκείνων των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη 
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που θα του επιτρέπουν να ζει με αξιοπρέπεια. 

Με την ως άνω κατασκευή της απόφασης περί 

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος προκρίνεται 

έναντι της αξίας του ανθρώπου, η ικανοποίηση 

των περιουσιακών και οικονομικών δικαιωμάτων 

των ασφαλιστικών ταμείων, σε αντίθεση με την 

ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που 

πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία 

του5. Άλλωστε, ο τρόπος υπολογισμού των 

συντάξεων των ασφαλισμένων και ο καθορισμός 

των αποδοχών που λαμβάνονται κάθε φορά 

υπόψη για τον υπολογισμό αυτό επαφίενται στην 

κρίση του νομοθέτη. Κατά τη ρύθμιση όμως 

των θεμάτων αυτών οι ασφαλιστικές παροχές 

δεν απαιτείται να τελούν σε σχέση ευθείας 

ανταποδοτικότητας προς τις καταβληθείσες 

ασφαλιστικές εισφορές, καθόσον η αρχή της 

ανταποδοτικότητας και αναλογίας μεταξύ 

ασφαλιστικών εισφορών και παροχών 

δεν είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη6. 

Τέλος, η είσπραξη μέρους έστω των απαιτήσεων 

των πιστωτών μέσω της συλλογικής διαδικασίας 

ρύθμισης του διαθέσιμου εισοδήματος 

του υπερχρεωμένου καταναλωτή αποτελεί 

και αίτημα των ίδιων των πιστωτών του, οι 

οποίοι εναποθέτουν  τις ελπίδες μερικής έστω 

εξόφλησής τους στη συλλογική διαδικασία 

ρύθμισης, δεδομένου ότι η επίσπευση ατομικής 

5 Βλ. ΑΠ 288/2000, ΔΕΕ 2000, 743, ΕιρΚαβ 
161/2012 και 388/2012, και ΕιρΘες 8021/2011, TNΠ 
ΝΟΜΟΣ

6 Βλ. ΟλΣτΕ 3487/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά πάσα πιθανότητα 

θα αποδειχθεί αλυσιτελής, ενώ ελλοχεύει και 

ο κίνδυνος άνισης μεταχείρισης των ανέγγυων 

δανειστών. Συνεπώς η άποψη περί μη υπαγωγής 

των εν λόγω υποχρεώσεων του οφειλέτη στο 

Ν.3869/2010 θα δημιουργούσε και αμφιβολίες 

για το κατά πόσο προσκρούει στην αρχή 

της ισότητας μεταξύ των πιστωτών, καθώς οι 

μεν οφειλές προς το Δημόσιο θα παρέμεναν 

ανεπηρέαστες, οι δε οφειλές προς τραπεζικά 

ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές όχι μονό θα 

υφίσταντο «κούρεμα», αλλά πιθανότατα δεν θα 

ικανοποιούνταν και καθόλου στο πλαίσιο της 

καθολικής ρύθμισης του Ν. 3869/2010 εν όψει 

της άμεσης ευχέρειας για ατομική ικανοποίηση 

του Δημοσίου. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε δε 

ότι το συμφέρον επανένταξης του υπερχρεωμένου 

οφειλέτη στην οικονομική δραστηριότητα, 

εμμέσως και μακροπρόθεσμα εξυπηρετεί το 

γενικό συμφέρον, στο μέτρο που η σταδιακή 

ανάκτηση της αγοραστικής του δύναμης και 

η δυνατότητα διάθεσης του εισοδήματος που 

θα απομείνει μετά την ρύθμιση των οφειλών 

του, για καταναλωτικούς σκοπούς θα συμβάλλει 

στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

επίκληση απλώς και μόνο του ταμειακού 

συμφέροντος των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης έναντι της αξιοπρέπειας του 

οφειλέτη που βρίσκεται σε γενική και μόνιμη 

αδυναμία πληρωμών και του δικαιώματός του 
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για επανένταξη στο κοινωνικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι δεν μπορεί να δικαιολογήσει την 

εξαίρεση των ασφαλιστικών οφειλών από το 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010. Λόγω των 

εξαιρετικών συνθηκών της κρίσης καθίσταται 

επιτακτική και από άποψη κοινωνική και 

οικονομική απόλυτα δικαιολογημένη αλλά 

και συνταγματικά επιβεβλημένη, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρ. 22 παρ. 5 και 4 παρ. 5 

Συντ. η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις 

του Ν. 3869/2010 των ασφαλιστικών οφειλών 

προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
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Το ζήτημα των παραγραφών της αξίωσης του 

δημοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου 

έχει επανέλθει τόσο στη νομική όσο και στην 

δημοσιογραφική επικαιρότητα με έντονο τρόπο 

τα τελευταία χρόνια καθώς συνδέεται άμεσα με 

το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, ειδικά από 

την στιγμή που ήρθαν στο φως οι περίφημες 

«λίστες μεγάλων φοροφυγάδων»1. Το συχνότατο 

πλέον φαινόμενο των διαδοχικών παρατάσεων 

των εν λόγω παραγραφών αντιμετωπιζόταν 

ανέκαθεν ως «αναγκαίο κακό» για την πάταξη 

της μεγάλης φοροδιαφυγής ενώ συχνά το 

διαπερνούσε και ένα «αίσθημα δικαιοσύνης». 

Επί της ουσίας όμως η πρακτική αυτή έπληττε 

το μέσο φορολογούμενο ιδίως από την στιγμή 

που εφαρμόστηκε σε συνδυασμό με μία άλλη 

πρακτική των φορολογικών αρχών, η οποία 

είχε ως στόχο την αναδρομική αύξηση της 

φορολογικής ύλης, αυτής του επανελέγχου 

παλαιών υποθέσεων, ο οποίος συχνά δεν 

λάμβανε χώρα μετά από τυχόν νέα στοιχεία 

ή έστω υπόνοιες φοροδιαφυγής, όπως θα 

1 Λίστα Lagarde, Λίστα Μπόργιανς κ.α.

ήταν το ορθό, αλλά κατόπιν «επανερμηνείας» 

διάφορων φορολογικών διατάξεων.

Το ΣτΕ και γενικά τα διοικητικά δικαστήρια 

υπήρξαν για αρκετά χρόνια αρκετά ανεκτικά με 

αυτό το φαινόμενο και ξεκίνησαν να αντιδρούν 

μόλις τα τελευταία χρόνια. Το αρχικό σκεπτικό 

με το οποίο επιχειρήθηκε ο περιορισμός της 

πρακτικής αυτής ήταν εκείνο, που απαντάται 

και στην υπ’ αριθμ. 1623/2016 απόφαση 

του Β’ τμήματος του ΣτΕ και έχει ως εξής2: 

Η ασφάλεια δικαίου η οποία απορρέει από 

την αρχή του κράτους δικαίου (άρθρα 2 

παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και η 

ειδικότερη εκδήλωση αυτής, η δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη του διοικουμένου, επιβάλλουν στον 

φορολογικό νομοθέτη να ρυθμίζει τα θέματα τα 

οποία έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 

στους φορολογούμενους με τρόπο σαφή και 

προβλέψιμο. Επειδή λοιπόν, δεν μπορούν 

εξαιτίας της ανωτέρω αρχής οι υποθέσεις των 

φορολογουμένων να τίθενται εν αμφιβόλω επ’ 

2 βλ. σκέψεις 6 και 10 απόφασης 1623/2016 ΣτΕ

Η παράταση των φορολογικών παραγραφών μετά 
την ΟλομΣτΕ 1738/2017 – Σκέψεις επί του θεσμού της 
παραγραφής στο φορολογικό δίκαιο.

Τσιπνής Στυλιανός,                                                                                                             
Ασκούμενος Δικηγόρος
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αόριστον πρέπει να προβλέπονται για αυτές 

εύλογες προθεσμίες παραγραφών. Η απόκλιση 

από της προθεσμίες αυτές είναι δυνατή μόνο 

κατ΄ εξαίρεση, για συγκεκριμένους λόγους 

και για εύλογη διάρκεια. Έτσι κρίθηκε ότι οι 

διατάξεις των νόμων που παρέτειναν χρονικά το 

δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο είχαν 

ισχύ μόνο στο βαθμό που αυτό δικαιολογείτο 

από λόγους δημοσίου συμφέροντος (π.χ. 

λόγω αντικειμενικής δυσχέρειας ελέγχου των 

υποθέσεων) και φυσικά, εφόσον ως εξαιρέσεις 

ερμηνεύονται στενά, μόνο για της υποθέσεις 

των οποίων οι παραγραφές έληγαν το πρώτον 

μέχρι την ημερομηνία που αναφερόταν στον 

εκάστοτε νόμο. Δεν χωρούσε δηλαδή παράταση 

των ήδη παρατεταμένων προθεσμιών. Η σκέψη 

αυτή ήταν μία πολύ θετική και καινούρια 

προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, η οποία όμως 

άφηνε κάποιες δυνατότητες στο φορολογικό 

νομοθέτη για το μέλλον. Συγκεκριμένα το 

σκεπτικό αυτό έκανε δυνατή την παράταση της 

παραγραφής για εύλογο όμως χρόνο, κάτι το 

οποίο κατ’ αρχήν δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

θεωρηθεί προβληματικό. Επιπλέον, το γεγονός 

ότι ερμήνευε στενά τις συγκεκριμένες διατάξεις 

ώστε να επιτρέπει την παράταση μόνο των το 

πρώτον κατά τον αναφερόμενο χρόνο λήγουσων 

προθεσμιών έδινε το περιθώριο στον νομοθέτη 

να προβλέψει ρητά ότι παρατείνονται και οι ήδη 

κατά παράταση λήγουσες προθεσμίες κατά τον 

αναφερόμενο χρόνο. Έτσι το περιθώριο που 

έμενε στο δικαστήριο για να ελέγξει αυτές τις 

παρατάσεις ήταν η συνολική (συνυπολογιζόμενων 

των παρατάσεων) υπέρβαση του εύλογου 

χρόνου της προθεσμίας παραγραφής 

καθώς και το εάν αυτή δικαιολογούταν 

από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η νεότερη όμως υπ’ αριθμόν 1783/2017 

απόφαση  της ολομέλειας του ΣτΕ  πήγε 

τις σκέψεις αυτές ένα βήμα παρακάτω. 

Συγκεκριμένα αφού έκανε τις ίδιες σκέψεις για 

την ασφάλεια δικαίου και την δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη τονίζοντας περισσότερο την 

υποχρέωση της συνολικής εύλογης διάρκειας 

των προθεσμιών των παραγραφών συνέχισε 

λέγοντας ότι εκδήλωση των ως άνω αρχών 

ειδικά στο πεδίο του φορολογικού δικαίου 

αποτελεί το άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος3. 

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο προέβη σε 

μία περισσότερο διευρυμένη ερμηνεία του 

άρθρου εντάσσοντας στο πραγματικό του 

και την προθεσμία για παραγραφή. Δηλαδη 

θεώρησε ότι η παραγραφή του δικαιώματος 

του δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής ενοχής 

και ως τέτοιο οφείλεται να καθορίζεται εκ των 

προτέρων με τους περιορισμούς του άρθρου 78 

παρ. 2 του Συντάγματος. Έτσι η παράταση της 

προθεσμίας αυτής λογίζεται ως αναδρομικής 

ισχύος φορολογική ρύθμιση και άρα δεν μπορεί 

να αναφέρεται σε υποθέσεις των οποίων η 

γέννηση υπερβαίνει το ένα φορολογικό έτος πριν. 

3 βλ. σκέψεις 5 και 6 απόφασης 1783/2017 ΣτΕ.
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Αυτό σημαίνει ότι όλες οι νομοθετικές διατάξεις 

οι οποίες προέβλεψαν οποιαδήποτε παράταση 

προθεσμίας παραγραφής πρέπει να κριθούν 

συλλήβδην αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες.

Η νεότερη αυτή προσέγγιση του ΣτΕ έχει δεχτεί 

φυσικά κριτική στο βαθμό που καθιστά 

πλέον αδύνατη την παράταση οποιασδήποτε 

προθεσμίας παραγραφής. Μάλιστα φαίνεται 

ανακόλουθο αυτό το σκεπτικό από την στιγμή 

που οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι 

θα δικαιολογούσαν την παράταση μιας τέτοιας 

προθεσμίας είναι αδύνατον να προκύψουν 

το επόμενο μόλις έτος από την γέννηση της 

φορολογικής υποχρέωσης4. Βέβαια ο αντίλογος 

εδώ θα μπορούσε να είναι ότι από την αρχή 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προκύπτει 

ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να προβάλει ως 

λόγους δημοσίου συμφέροντος την αδυναμία 

της διοίκησης να ελέγξει την φορολογική 

ύλη και να «τιμωρεί» με αυτό τον τρόπο τους 

φορολογούμενους για δικές του αδυναμίες.

Πέραν όμως αυτής της, εν μέρει δικαιοπολιτικής, 

συζήτησης παρουσιάζει ενδιαφέρον και η νέα 

προσέγγιση του ΣτΕ ως προς τα ουσιώδη 

στοιχεία του φόρου, στα οποία το άρθρο 78 

παρ. 2 του Συντάγματος αφορά. Παραδοσιακά 

ως ουσιώδη στοιχεία του φόρου γίνονταν δεκτά 

το υποκείμενο και το αντικείμενο του φόρου και 

4 ΟλομΣτΕ 1738/2017, Αντισυνταγματική η 
παράταση φορολογικής παραγραφής, παρατηρ. Α. 
Καϊδατζή, Αρμενόπουλος, Ιούλιος 2017, σελ. 1232 επ.

ο φορολογικός συντελεστής. Με την υπ’ αριθμ. 

1783/2017 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 

στα ουσιώδη στοιχεία πλέον εντάσσεται και ο 

χρονικός περιορισμός του δικαιώματος του 

δημοσίου για καταλογισμό φόρου. Για να εντάξει 

όμως κανείς τον χρονικό περιορισμό καταβολής 

φόρου στα ουσιώδη στοιχεία του φόρου πρέπει να 

εξετάσει πρώτα την φύση αυτού του περιορισμού.

Στο πλαίσιο του φορολογικού δικαίου γίνεται 

λόγος για παραγραφή. Ο θεσμός της παραγραφής 

όπως αυτός συναντάται κατ’ αρχην στον χώρο 

του ιδιωτικού δικαίου είναι συνυφασμένος με 

την έννοια της αξίωσης και όχι με το δικαίωμα. 

Δεν αποτελεί δηλαδή στοιχείο του δικαιώματος 

αλλά πρόκειται για την εξασθένηση της αξίωσης 

που προκύπτει από αυτό5. Η ενοχή συνεχίζει να 

υπάρχει ακόμη και μετά την συμπλήρωση του 

χρόνου παραγραφής ως φυσική ενοχή ενώ για να 

λειτουργήσει η παραγραφή υπέρ του οφειλέτη 

αυτός πρέπει πάντοτε να την προτείνει και δεν 

λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως. Ομοίως και 

στα πλαίσια της φορολογικής δίκης η παραγραφή 

πρέπει να προταθεί από τον προσφεύγοντα. 

Τηρουμένων των αναλογιών επομένως είναι 

σαφές πως η παραγραφή του δικαιώματος του 

δημοσίου δεν αφορά την φορολογική ενοχή 

(και άρα δεν μπορεί να είναι ουσιώδες στοιχείο 

της) αλλά την αξίωση που προκύπτει από αυτήν.

5 Δ. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστικού 
Δικαίου, Β’ Εκδοση, σελ. 599.
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Από την άλλη πλευρά, αν και συχνά γίνεται 

χρήση των παραπάνω όρων, στο χώρο 

όμως του δημοσίου δικαίου δεν υπάρχουν 

σχέσεις δικαιώματος, ενοχής και αξίωσης 

αλλά η κυριαρχική εξουσία του δημοσίου 

(το οποίο λειτουργεί ως imperium) να 

επιβάλλει υποχρεώσεις στους διοικουμένους. 

Προκρίνεται γι’ αυτό να γίνεται λόγος για 

εξάντληση της χρονικής αρμοδιότητας του 

δημοσίου για καταλογισμό φόρου6. Πράγματι 

ο χαρακτηρισμός αυτός φαίνεται να είναι 

δογματικά ορθός για τους εξής λόγους: Πρώτον 

παρόλο που η αναρμοδιότητα είναι λόγος 

ο οποίος παραδοσιακά λαμβάνεται υπόψιν 

αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια ενώ η 

παραγραφή απαιτείται πάντοτε να προβάλλεται 

από τον προσφεύγοντα, για τις περιπτώσεις 

προσφυγής κατά πράξεων φορολογικών αρχών 

υπάρχει η ρητή πρόβλεψη του άρθρου 79 

παρ. 5 περ. α του Κ.Δ.Δ. η οποία ορίζει 

ότι αυτεπάγγελτος έλεγχος χωρεί μόνο για 

διακρίβωση παράβασης δεδικασμένου (και 

φυσικά πάντοτε για αντισυνταγματικότητα 

δυνάμει του άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος) 

και άρα όχι για αναρμοδιότητα, η οποία 

θα πρέπει να προταθεί και αυτή από τον 

προσφέυγοντα. Δεύτερον και πέρα από την 

διάταξη του άρθρου 79 παρ. 5 περ. α του Κ.Δ.Δ. 

υπάρχει και η διάταξη του άρθρου 144 του 

Ν. 4270/2014 (για το δημόσιο λογιστικό), η 

6 Ι.Δ. Αναστόπουλος – Θ.Π. Φορτσάκης, 
Φορολογικό Δίκαιο, Β’ Εκδοση, σελ. 540.

οποία αναφέρεται στην παραγραφή απαιτήσεων 

κατά του Δημοσίου και ορίζει ότι αυτή 

λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως, επομένως 

εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι το αντίστροφο 

δεν ισχύει αφού δεν προβλέπεται ρητά. Άρα 

η μη αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου 

για παραγραφή δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται 

επί της ουσίας για εξάντληση της χρονικής 

αρμοδιότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση 

λοιπόν η προθεσμία για τον καταλογισμό του 

φόρου δεν φαίνεται να μπορεί να χαρακτηριστεί 

ουσιώδες στοιχείο του φόρου αλλά πρόκειται 

μάλλον για ένα ζήτημα αρμοδιότητας ή 

τουλάχιστον διαδικασίας. Αυτό φυσικά δεν 

αναιρεί την εξαιρετική σημασία της παραγραφής 

αλλά δίνει την δυνατότητα κατά την ρύθμισή της 

(ή και την παράτασή της) να σταθμίζονται και 

άλλοι παράγοντες, όπως το δημόσιο συμφέρον.

Η πρόσφατη αυτή νομολογιακή στάση του ΣτΕ 

φαίνεται να είναι εξαιρετικά άκαμπτη αλλά και 

δογματικά ασυνεπής. Το ζήτημα της παράτασης 

των παραγραφών πρέπει να εξετάζεται αυστηρά 

και οι αντίστοιχες διατάξεις να ερμηνεύονται 

στενά διότι αφορούν στην οικονομική ζωή των 

πολιτών και στην αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης. Τα ερμηνευτικά εργαλεία 

όμως (λ.χ. αρχή της αναλογικότητας) για 

την παραβίαση θεμελιωδών αρχών από τον 

φορολογικό νομοθέτη είναι πάντοτε διαθέσιμα 

στα δικαστήρια, τα οποία  στις περιπτώσεις 

αυτές δεν χρειάζεται να προσφύγουν σε τόσο 
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ακραίες νομολογιακές κατασκευές. Σε κάθε 

περίπτωση βέβαια το ΣτΕ έχει φροντίσει να 

δώσει σε όλους τους τόνους το στίγμα ότι η 

πρακτική των παρατάσεων των παραγραφών 

δεν θα πετύχει την «σωτηρία» των παλαιών 

φορολογικών υποθέσεων και άρα η διοίκηση 

δεν μπορεί πλέον να ελπίζει σε έσοδα από αυτές.

Εδώ όμως είναι απαραίτητο να γίνει η ακόλουθη 

παρατήρηση. Στις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής 

τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. 

Στο βαθμό που ο φορολογούμενος έχει τελέσει 

ποινικό αδίκημα με την συμπεριφορά του δεν 

είναι δυνατόν να μιλάει κάποιος για εύλογη 

εμπιστοσύνη του απέναντι στο δημόσιο. 

Το ζήτημα των παραγραφών σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της 

παραπάνω απόφασης. Είναι επομένως ανακριβές 

να λέει κανείς ότι οι υποθέσεις μεγάλης 

φοροδιαφυγής που περιέχονται στις περίφημες 

«λίστες» πρέπει θα πρέπει να θεωρηθούν 

σε κάθε περίπτωση παραγεγραμμένες7.

7 βλ. επ’ αυτού την σκέψη 7 της υπ’ αριθμ. 
2642/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. προς την 
Α.Α.Δ.Ε. για τα ζητήματα που ανέκυψαν από τις σκέψεις 
της υπ’ αριθμ. ΟλομΣτΕ 1738/2017.
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