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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η «Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου» δέχεται άρθρα, μελέτες και σχολιασμένες 

ή μη δικαστικές αποφάσεις, που είναι πρωτότυπες 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 6.000 λέξεις και οι σχολιασμένες 

δικαστικές αποφάσεις 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 αυτών.
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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, Αύγουστος 2018

Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
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I. Instead of  Introduction: Investment 
and Trade; twins separated at birth

I International Trade Law and International 

Investment Law constitute sub-disciplines 

of  International Economic Law1. Absent a 

uniformly accepted definition of  the notions, 

it suffices for the purposes of  this paper to 

start with the simplistic assumption that trade 

dictates “who sells what, where”, whilst invest-

ment regulating “who invests where, how”2. In a 

more business-oriented approach, they are 

two outlets of  disposing goods and services in 

foreign markets. For instance, when it comes 

to goods, a company may either export to a 

foreign country’s market (trading), or open a 

factory in that market in order to directly sell 

there (investing)3. In addition, Foreign Direct 

1 Roger Alford, The Convergence of  
International Trade and International Investment 
Arbitration, Santa Clara Journal of  International Law, 
Issue 12 (2013), p. 37.

2 Tomer Broude, Investment and Trade: The 
“Lottie and Lisa” of  International Economic Law in 
Roberto Echandi & Pierre Sauvé (eds.), Prospects in 
International Investment Law and Policy (Cambridge 
University Press 2013), p. 142.

3 Simon Lester, Bryan Mercurio & Arwel Davies, 
World Trade Law: Text, Materials and Commentary 
(2nd edn, Hart Publishing 2012), p. 669.

Investment (hereinafter FDI) often increases 

trade flows, insofar as it offers the opportu-

nity to bypass market access restrictions and, 

subsequently, establish local presence in the 

host country. Having established that presence, 

investors acquire the additional incentive of  

gradually exporting their products in order to 

serve regional or global demands. This self-per-

petuating circle signifies the interdependence 

between the two regimes, alongside indicating 

their inevitable overlap. 

It is also the objective of  the two regimes 

which evinces their conceptual convergence; 

they share the vision of  global economic inte-

gration, either through restraining trade-related 

protectionism or liberalizing investment flows4. 

This objective is usually attained through com-

parable norms, such as restrictions against 

non-discrimination in the form of  national and 

MFN treatment5. 

4 Jeswald Salacuse & Nicholas Sullivan, Do 
BITs Really Work? An Evaluation of  Bilateral 
Investment Treaties and their Grand Bargain, Harvard 
International Law Journal, Issue 46 (2005), p. 67.

5 Jürgen Kurtz, The WTO and International 
Investment Law: Converging Systems (Cambridge 

Trade-Related Investment Measures (TRIMs) in the World 
Trade Organization’s agenda: Highway to Heaven or 
Stairway to Hell?

Βουτυράκος Νικόλαος,           
Ασκούμενος Δικηγόρος, LLM ΕΚΠΑ, LLM (cand) Cambridge 

Α. Μελέτες
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Nevertheless, trade regulation and investment 

protection are addressed distinctively in the 

multilateral system due to concrete strategic 

imperatives. As a starting point, one could 

delimit GATT 1947 on the part of  trade and 

the 1959 West Germany-Pakistan BIT for 

investment6. From this point onwards, the 

twins were separated. The then prevailing 

view, albeit acknowledging the similarities of  

the twins, detected various differences in their 

personalities, which could not justify a uni-

form regulatory approach. More precisely, it 

has been stated that trade governs the macro-

issues of  market access, aiming at increasing 

overall welfare, while investment focuses 

on the micro-issues of  attracting and pro-

tecting investments made by individuals7. In 

addition, contemporary public international 

law was reluctant towards regulating foreign 

investments, notwithstanding its persistent 

endeavors to formulate exhaustive principles 

for international trade. This led to a collision 

of  rules on the part of  investment law, and 

a rules’ harmonization on the part of  trade 

law, which summarily became WTO law, with 

University Press 2016), p. 11.
6 Peter Watson, Joseph Flynn & Chad Conwell, 

Completing the World Trading System: Proposals for a 
Millennium Round (Kluwer Law International 1999), p. 
238.

7 Nicolas DiMascio & Joost Pauwelyn, 
Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: 
Worlds Apart or Two Sides of  the Same Coin?, 
American Journal of  International Law, Issue 102, Vol. 
1 (2008), p. 56.

a self-standing dispute settlement mechanism. 

Contrariwise, no such mechanism exists for 

the international investment law, which mainly 

operates through a web of  BITs in various dis-

pute settlement forums. 

Accordingly, the two twins, although born 

ostensibly identical, were separated and grew 

old to differ one another. However, there 

exists one field which could potentially be 

the epitome of  their tangible nexus. That is 

Trade Related Investment Measures (here-

inafter TRIMs), which were for long kept 

outside the multinational trade agenda8, until 

Uruguay Round and the conclusion of  TRIMs 

Agreement. This agreement is the subject mat-

ter of  this paper. After examining all the pillars 

resulting to the TRIMs Agreement, its provi-

sions and its jurisprudential applications [II], 

we will critically address the issue; was TRIMs 

Agreement a success, or a mere reproduction 

of  preexisting doctrine? Supposing that the 

latter holds true, how has and how should the 

international community surpass the deadlock 

[III]? 

8 Mark Wu, The Scope and Limits of  Trade’s 
Influence in Shaping the Evolving International 
Investment Regime in Zachary Douglas, Joost 
Pauwelyn & Jorge Viñuales (eds.), The Foundations 
of  International Investment Law (Oxford University 
Press 2014), p. 169.
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II. TRIMs Agreement: An insight

In order to duly assess the TRIMs Agreement, 

we should first focus on what exactly con-

stitutes a TRIM [A]. Having understood its 

content, fluid as it may be, regard should be 

had to the Agreement’s negotiating history, 

which is in fact inversely proportional to its 

small utility [B]. This small utility will be fur-

ther illustrated when examining the provisions 

of  TRIMs Agreement, as well as its jurispru-

dential reflections [C].

A. Delineating a TRIM: Description and 
Taxonomy

Absent a formal definition, TRIMs vary both 

as regards their meaning and their internal tax-

onomy. Widely conceived, they comprise any 

requirement imposed to the investor from 

the government, whether a macroeconomic, 

regional or industrial policy affecting trade, 

which cannot occur in the context of  private 

inter-firm competition9. Narrowly defined, 

TRIMs are governmental measures especially 

designed to influence trade patterns, as a pre-

requisite to the making or operation of  an 

investment10. For the purposes of  this paper, 

an interim definition seems preferable; TRIMs 

are those government measures requiring or 

9 Paul Christy III, Negotiating Investment in the 
GATT: A Call for Functionalism, Michigan Journal of  
International Law, Issue 12 (1991), p. 779.

10 Keith Maskus & Denise Eby, Developing New 
Rules and Principles on Trade-Related Investment 
Measures, World Economy, Issue 13 (1990), p. 526.

encouraging certain conduct by private foreign 

investors. 

The aim of  TRIMs is apparent; attaining 

national economic objectives and, subsequently, 

promoting the host country’s overall welfare. 

At the same time, TRIMs offer collateral lever-

age to the host country, insofar as they enhance 

its industrialization through substitution of  

imports, proliferation of  exports, protection 

of  infant industries, know-how acquisition 

and technology progress. Thus, host coun-

tries advocate TRIMs as an outlet to variously 

advance their trade policy.

It comes as no surprise that, given both the 

advantages they present and the ability they 

offer to pose burdensome constraints to 

investors, TRIMs are mainly utilized by cap-

ital-import countries, intending to promote 

their domestic interests, and militated against 

by capital-export countries, pursuing to pre-

serve the interests of  their investors. Practically, 

TRIMs are usually investment disincentives 

imposed by developing countries, design-

ing to boost their national economies, while 

developed countries seeking to find ways to 

counterbalance this anomaly. The industries 

where TRIMs are usually detected are the 

automobile, mining, electrical machinery and 

equipment sectors11.

11 Harvey Bale & David Walters, Investment 
Policy Aspects of  U.S. and Global Trade Interests, 
Looking Ahead, Issue 9 (1986), p. 7.
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Conceptually, albeit not unanimously 

accepted12, TRIMs can be classified as follows:

   a. Based on their dominant requirement:

i. Local content requirements: A certain percentage 

of  the value of  the final output should be of  

local sources.

ii. Performance requirements: The investor shall 

take certain actions, e.g. take some manufactur-

ing decisions.

iii. Export performance requirements: A minimum 

volume of  output should be exported.

iv. Product mandate requirements: A firm must sup-

ply specified markets, normally - but not 

necessarily- in the host country.

v. Local equity requirements: A minimum percent-

age of  the firm’s equity must be owned by 

local investors.

   b. Based on their effect on the investor:

i. Promotive TRIMs: Employed to encourage 

MNEs to locate their operations in their coun-

tries. They include both investment incentives 

and fiscal contributions, for instance cash 

grants or tax holidays13.

12 Amit Banerji & Tarun Jain, WTO Rules on 
Investment: Futility Manifold, Journal of  International 
Business Research, Issue 6, No. 2 (2007), pp. 78-79. 
More types of  classifications are noted in legal theory, 
distinguishing between commodity-based and factor-
based TRIMs, cf. V. N. Balasubramanyam, Putting 
TRIMs To Good Use, World Development, Issue 19, 
No. 9 (1991), pp. 1215-1216. However, this view disre-
gards both the origin and the functional peculiarities of  
TRIMs, solely focusing on their field of  operation, and 
should thus be dismissed as overly simplistic.

13 Andrew Newcombe & Lluís Paradell, Law 
and Practice of  Investment Treaties: Standards of  

ii. Regulative TRIMs: Negative investment incen-

tives, contingent upon the compliance sought, 

e.g. technology transfer requirements, licens-

ing requirements, foreign exchange restrictions, 

trade-balancing requirements. 

The foregoing classification is by no means 

exhaustive, as, in practice, TRIMs vary and can 

take as many forms as government ingenuity 

can devise14. Thus, a country enforcing a TRIM 

is seemingly able to both have the cake and 

eat it too. This could make someone wonder 

why investors continue conducting business in 

a host country utilizing burdensome TRIMs. 

The answer is two-fold. One the one hand, 

common commercial sense dictates that a 

country imposing excessive limitations to its 

investors will soon enough alienate them, since 

no investor would do business in an investor-

hostile environment. This means that host 

countries are de facto restricted to a rational use 

of  TRIMs, thereby equilibrating their sought 

profit with the investor’s objectives. On the 

other hand, investors usually submit to TRIMs 

due to certain motives provided by the host 

country; direct subsidies, tax incentives, export 

subsidies, prohibitions against strikes are some 

inducements making the ultimate investment 

Treatment (Kluwer Law International 2009), p. 56.
14 Catherine Curtiss, Agreement on Trade-Related 

Investment Measures: A Five-Year Review in Dennis 
Campbell & Susan Woodley (eds.), Comparative Law 
Yearbook of  International Business – Vol. 25 (Kluwer 
Law International 2003), p. 234.
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an enticing prospect, notwithstanding an oner-

ous TRIM15.

B. Negotiating TRIMs in the GATT/
WTO: An elephant in the room

In the context of  the TRIMs Agreement nego-

tiations, one could detect three distinct 

phases; the Havana Charter16 and the stillborn 

International Trade Organization [1], the FIRA 

Panel Report, which in fact led to TRIMs 

coming out of  the closet [2], and, finally, the 

negotiations during the Uruguay Round, which 

depicted the FIRA Report and, moderately 

enough, propagated the inclusion of  TRIMs in 

the WTO contemplations [3].

1. TRIMs as a shooting star in the Havana 

Charter

The designers of  the post-World War II eco-

nomic era envisioned the International 

Trade Organization (hereinafter ITO) as 

an instrument supplementing the Bretton 

Woods institutions of  World Bank and the 

International Monetary Fund. To this end, the 

1948 Havana Charter intended to establish 

a common regime regulating trade and FDI. 

More specifically, Art. 12, entitled “Restrictive 

15 Carl Schwarz & Bennett Caplan, Trade 
Related Investment Measures: Scrutiny in the GATT 
and Implications for Socialist Countries, Hastings 
International and Comparative Law Review, Issue 11 
(1987), p. 58.

16 Havana Charter for an International 
Trade Organization, 24 March 1948, UN Doc. E/
CONF.2/78, available at: http://www.wto.org/english/
docs-e/legal-e/havana-e.pdf.

Business Practices”, provided that each member 

was permitted to “take any appropriate safeguards 

necessary to ensure that foreign investment [was] not 

used as a basis for interference in its internal affairs or 

national policies”17. Furthermore, a member could 

unilaterally determine the terms upon which it 

could allow future FDI, if  at all, and the only 

obligations the members undertook were “to 

provide reasonable opportunities for investments accept-

able to them and adequate security for existing and 

future investments [...] and to give due regard to the 

desirability of  avoiding discrimination as between for-

eign investments”18. This modest approach was 

criticized by scholars and practitioners of  the 

time, one commentator deeming it to “fall short 

of  the minimum standard of  international customary 

law on the protection of  foreign property”19.

The ITO project never came into effect, as the 

US Senate did not approve its ratification on 

the part of  the US. One of  the main reasons 

was their preference for bilateral, highly pro-

tective standards20, rather than a multilateral 

agreement solely reflecting “the lowest common 

denominator of  protection of  foreign investment”21. 

As a result, GATT 1947, although negotiated 

to liberalize trade was only partially applied, 

17 Ibid, Art. 12 para. 1(c).
18 Ibid, para. 2(a).
19 Georg Schwartzenberger, Foreign Investment 

and International Law (Steves & Sons 1969), p. 136.
20 John Jackson, The World Trading System Law 

and Policy of  International Economic Relations (2nd 
edn, MIT Press 1997), p. 38.

21 Claire Wilcox, A Charter for World Trade (New 
York: Macmillan, 1949), p. 146.
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without the ITO framework. Due to ITO’s 

stillbirth, trade and investment took separate 

tracks ever since. 

2. The FIRA Panel Report and its concep-

tual progeny

The intertwinement between investment and 

trade would resurface in the 1980s, this time 

not in legal theory but in practice. Indeed, the 

Foreign Investment Review Act (hereinaf-

ter FIRA) dispute between USA and Canada22 

would confirm that certain investment meas-

ures should be subject to GATT disciplines.

In 1973, Canada enacted FIRA to make sure 

that businesses in Canada, whether established 

or acquired by foreign investors, would be of  

Canada’s benefit. To this end, it imposed cer-

tain requirements to investors, namely, to 

purchase goods of  Canadian origin in pref-

erence to imported goods, to manufacture 

goods in Canada that would otherwise have to 

be imported, and to export specified quanti-

ties of  production23. It may seem bizarre that 

Canada, a developed country hosting numer-

ous MNEs would statutorily impose such 

TRIMs. However, due to its vicinity to the US, 

an admittedly overbearing neighbor in con-

trol of  more than 75% of  Canada’s foreign 

22 GATT Panel Report, Canada – Administration 
of  the Foreign Investment Review Act, L/5504, BISD 
30S/140. 

23 Carlos Correa & Nagesh Kumar, Protecting 
Foreign Investment: Implications of  a WTO Regime 
and Policy Options (Zed Books 2003), p. 76.

investments24, Canada has long been highly 

sensitive to FDI25. 

We could, thus, categorize the FIRA undertak-

ings in three categories: purchase undertakings, 

manufacturing undertakings and export 

undertakings. The USA hastened to file a 

complaint, arguing that, on the one hand, the 

purchase and manufacturing undertakings vio-

lated GATT Arts. III:426, III:527, XI:128 and 

XVII:1(c)29, and, on the other hand, the export-

ing undertakings were in breach of  GATT Art. 

XVII:1(c). Moreover, they claimed that, cumu-

latively, those undertakings led to “nullification 

and impairment” in terms of  GATT Art. XXIII, 

the Agreement’s dispute resolution provision. 

The Panel held that, although there was no 

provision in GATT prohibiting export require-

ments, the fact that investors were obliged to 

purchase goods of  Canadian origin without 

any qualification breached GATT Art. III:4, 

as the exclusion of  the possibility to purchase 

24 Gordon Dewhirst, The Foreign Investment 
Review Act in K. C. Dhawan, Hamid Etemad & 
Richard Wright (eds.), International Business: A 
Canadian Perspective (Addison Wesley Publishers 
1981), p. 451.

25 Paul Civello, The TRIMs Agreement: A Failed 
Attempt at Investment Liberalization, Minnesota 
Journal of  Global Trade, Issue 8 (1999), p. 102.

26 Art. III:4 prohibits non-tax measures that 
discriminate against imported goods after they have 
cleared customs.

27 Art. III:5 forbids local content requirements.
28 Art. XI is GATT’s general prohibition against 

quantitative restrictions, them being non-tax barriers 
applied to imported goods at the borders.

29 Art. XVII:1(c) prevents governments from 
prohibiting any enterprise within its jurisdiction 
from behaving toward goods in a non-discriminatory 
manner.
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available imported goods made the latter 

treated less favorably than domestic products30. 

Furthermore, the Panel underlined that, while 

GATT did not intend to regulate Canada’s 

foreign investment policy, it constituted a 

benchmark for any trade-affecting measures 

by a GATT contracting party, even if  the sole 

purpose of  the legislation was to regulate for-

eign investment. 

The FIRA Report was considered of  utmost 

essence, as it called attention to the relevance 

of  WTO rules for investors, an issue swept 

under the carpet by that time. Even more, the 

controversy and the ensuing Report largely 

became part of  the Uruguay Round nego-

tiation mandate, which subsequently led to 

TRIMs Agreement.

3. The Uruguay Round Negotiations saga

In 1985, a Preparatory Committee was estab-

lished to make an agenda which would trigger 

a new round of  negotiations in a multilateral 

level concerning GATT. Inspired by the FIRA 

Report, a proposal for a separate discussion 

about TRIMs was introduced31. Indeed, the 

Punta del Este Ministerial Declaration, launch-

ing the Uruguay Round in 1987, incorporated 

30 Emily Carasco, The Foreign Investment Review 
Agency and the General Agreement on Tariffs and 
Trade: Incompatible?, Georgia Journal of  International 
and Comparative Law, Issue 13 (1983), p. 449.

31 William Fennell & Joseph Tyler, Trade-Related 
Investment Measures in Terence Stewart (ed.), The 
GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-
1992) (Wolters Kluwer 1993), p. 103.

TRIMs as one of  the new subjects, establish-

ing the following mandate for the TRIMs 

Negotiating Group: “Following an examination 

of  the operation of  GATT Articles related to the 

trade restrictive and distorting effects of  investment 

measures, negotiations should elaborate, as appropriate, 

further provisions that may be necessary to avoid such 

adverse effects on trade”32. Thus, the negotiations 

would unfold in three levels; first, the relation-

ship between GATT and TRIMs would be 

discerned; second, new provisions regulating 

TRIMs -outside the GATT context- would be 

proposed; and third, new directions would be 

introduced, resulting from the Group’s inquiry. 

Nonetheless, even the foregoing mandate 

showcased the modest impetus, as it limited the 

scope to trade-distorting effects of  investment 

measures, thereby not addressing investment 

policies per se33.

After 23 formal and various informal meetings, 

it was apparent that the golden mean was not 

attainable. From the outset, the negotiating 

parties were divided in two groups with distinct 

political and economic agendas34, schematically 

illustrated below:

32 Press Communique, GATT/1396 (25 
September 1986), p. 9.

33 Martha Sterlini, The Agreement on Trade-
related Investment Measures in Patrick Macrory, 
Arthur Appleton & Michael Plummer (eds.), The 
World Trade Organization: Legal, Economic and 
Political Analysis (Springer Science & Business Media 
2005), p. 446.

34 David Greenaway, Why Are We Negotiating on 
TRIMs? in David Greenaway, Robert Hine, Anthony O’ 
Brien & Robert Thornton (eds.), Global Protectionism 
(St. Martin’s Press, 1991), p. 164.
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 ___________________________

Developed Countries

The “demandeurs” –in GATT parlance- sought 

to introduce strong TRIMs disciplines, deem-

ing that existing GATT rules inadequately 

addressed the issue. Indeed, the EC and the 

Nordic countries proposed the prohibition of  a 

wide range of  trade-distorting measures, except 

local content requirements which were already 

found inconsistent with GATT Art. III:4 in 

the FIRA Report. However, the major pro-

ponents of  forbidding TRIMs, US and Japan, 

finding this approach quite nuanced, proposed 

additional TRIMs which, albeit not expressly 

prohibited, should be subject to certain disci-

plines as potentially trade-distorting. All in all, 

the developed nations’ position was that the 

Agreement on TRIMs should expand GATT 

jurisdiction, for it to cover both TRIMs and 

trade policy. This plan would be accompanied 

by a strict notification process, guarantee-

ing that no country would arbitrarily continue 

enforcing illegal TRIMs, as well as that the 

procedure would be conducted transparently 

and efficiently.

 ___________________________

 ___________________________

Developing Countries

Their major goal was to continue utilizing 

TRIMs as an outlet for development policies. 

Led by Egypt, India and some Latin American 

nations, they underlined that the Punta del Este 

mandate was limited to the trade-restrictive 

effects of  TRIMs, and not to the way each state 

regulates its investment regime. Furthermore, 

they deemed that such trade-restrictive effects 

were already within GATT’s purview, thus no 

need existed for additional provisions prohibit-

ing TRIMs35. In their view, there should be no 

a priori presumption that TRIMs are inherently 

trade-restrictive. Contrariwise, their trade-

distorting effect should be counterbalanced 

with an effects test, an in casu examination of  

whether a measure has an adverse-trade impact. 

What should be tackled is the effect, not the 

measure as such. Even more, focus should be 

given on restrictive business practices of  mul-

tinational enterprises, because, after all, the 

latter are the reason why developing countries 

employ TRIMs in the first place.                               

 ___________________________

35 Amrita Narlikar, The WTO: A very short 
Introduction (Oxford University Press 2005), p. 74.
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This polarization of  views created a deadlock 

in the negotiations, which were aptly charac-

terized as “the most frustrating and least productive 

[matter] of  the Uruguay Round”36. In September 

1991, George Maciel, Chairperson of  the 

Negotiating Group, kept drafting a TRIMs 

agreement by gradually paring down the 

extreme positions37. Bearing in mind that 

even no deal would be better than a bad deal, 

he drafted a document containing the bot-

tom-line positions of  both sides. This draft, 

on the one hand, satisfied the demandeurs as it 

explicitly declared that local content require-

ments were GATT-illegal; on the other hand, 

it did not forbid export performance require-

ments, satisfying the developing nations. In 

fact, the TRIMs Agreement, finally adopted in 

Marrakesh, is identical to this draft.

C. TRIMs Agreement provisions and 
jurisprudence: High hopes for an unas-
suming upshot

Notwithstanding the modest steps made, 

TRIMs Agreement was admittedly the first 

multilateral effort to discipline government-

imposed investment restrictions38. It is a 

36 John Croome, Reshaping the World Trading 
System: A History of  the Uruguay Round (Geneva: 
World Trade Organization 1995), p. 138.

37 Ann Capling, Who Makes Trade Policy? 
Australia and the Uruguay round Agreement on 
TRIMs, Australian Journal of  International Affairs, 
Issue 4 (1997), p. 347.

38 Catherine Curtiss, Agreement on Trade-Related 
Investment Measures: A Five-Year Review in Dennis 

relatively short treaty, comprising nine Articles 

and an Annex. As pronounced in its preamble, 

the Agreement engages “to promote the expansion 

and progressive liberalization of  world trade and to 

facilitate investment across international frontiers so as 

to increase the economic growth of  all trading partners, 

particularly developing country members, while ensuring 

free competition”. More specifically, its regulatory 

objectives can be divided into six pillars; ambit 

[1], notification and phase-out of  inconsistent 

measures [2], transparency [3], exceptions and 

limitations [4], consultations and dispute set-

tlement [5], and institutional structure [6].

1. Ambit of  the Agreement

At the outset, it should be restated -on the cost 

of  repetition- that TRIMs Agreement only 

regulates distortions of  trade in goods, thereby 

not regulating FDI per se, as expressly pro-

vided in Art. 1. In lieu of  a definition, Art. 2 

reads that WTO members shall not apply “any 

TRIM that is inconsistent with […] Article III or 

Article XI of  GATT 1994”. This oblique ref-

erence to national treatment and quantitative 

restrictions is specified to some extent in the 

Illustrative List annexed to the Agreement. 

More specifically, GATT Art. III:4 provides 

that imported goods be “accorded treatment no 

less favorable than that accorded to like products of  

Campbell & Susan Woodley (eds.), Comparative Law 
Yearbook of  International Business – Vol. 25 (Kluwer 
Law International 2003), p. 233.
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national origin”. Moving this prohibition to the 

investment sector, TRIMs Agreement for-

bids investment restrictions in the form of  

preference for domestic over imported goods 

utilized in local production. Indeed, para. 1 of  

the Illustrative List proscribes specific meas-

ures as GATT Art. III:4 inconsistent:

1. TRIMs that are inconsistent with the obliga-

tion of  national treatment […] include those which are 

mandatory or enforceable under domestic law or under 

administrative rulings, or compliance with which is nec-

essary to obtain an advantage, and which require:  

(a) the purchase or use by an enterprise of  prod-

ucts of  domestic origin or from any domestic source, 

whether specified in terms of  particular products, in 

terms of  volume or value of  products, or in terms of  

a proportion of  volume or value of  its local production; 

or (b) that an enterprise’s purchases or use of  

imported products be limited to an amount related to 

the volume or value of  local products that it exports.

This paragraph deals with internal measures 

affecting the purchase or use of  products after 

importation. Subparagraph 1(a) forbids local 

content requirements, even those imposed in a 

non-discriminatory manner on domestic and 

foreign enterprises. On the other hand, subpar-

agraph 1(b) forbids an internal trade balancing 

requirement, the obligation imposed by a host 

state on an investor to limit the purchase or use 

of  imported goods by virtue of  the quantity or 

value of  the investor’s exports39. Cumulatively, 

these subparagraphs work as the investor’s 

safeguard to use materials manufactured or 

procured outside the host territory.

Indeed, in Indonesia – Autos40, the Panel ruled 

on the legality of  an Indonesian car programme 

linking tax benefits for cars manufactured 

in Indonesia to domestic content require-

ments and linking customs duty benefits for 

imported components of  cars manufactured 

in Indonesia to similar local content require-

ments. Having found that these local content 

requirements constituted TRIMs, the Panel 

held that compliance with the requirements for 

the purchase and use of  products of  domestic 

origin was necessary to obtain the tax and cus-

toms duty benefits, and that such benefits were 

“advantages” in terms of  the Illustrative List, thus 

violating TRIMs Agreement41.

This case brought forth another interesting 

aspect, further illuminated in Canada – 

Automotive Industry42. The measure at stake was 

a Canadian law which accorded car producers 

39 WTO, Technical Information on Trade and 
Investment: Agreement on Trade-Related Investment 
Measures, available at: www.wto.org/English/tratop_e/
invest_e/invest_info_e.htm.

40 Report of  the Panel, Indonesia – Certain 
Measures Affecting the Automobile Industry, WT/
DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 
2 July 1998.

41 Ibid, paras. 14.89-14.91.
42 Report of  the Panel, Canada – Certain 

Measures Affecting the Automotive Industry, WT/
DS139/R, WT/DS142/R, 11 February 2000.
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in Canada the right to import cars free of  cus-

toms duty. To acquire this benefit, producers 

should achieve a minimum local content or 

added-value to its production and maintain 

a certain production-to-sales ratio. As far as 

the national treatment requirement was con-

cerned, the Panel found these measures to 

create an unequal condition of  competition 

between domestic and imported products, 

thereby treating imported products less favour-

ably43. Consequently, the investment measures 

need not necessarily be of  mandatory nature, 

as it sufficed that compliance to the measure 

be essential for the investor to acquire certain 

benefit. To this end, such TRIMs are not ab 

initio compulsory, but they are forbidden, since 

they form essential conditions for the investor 

to acquire an advantage.

Furthermore, GATT Art. XI:1 states that “[n]o 

prohibitions or restrictions other than duties, 

taxes or other charges” may be “instituted or 

maintained” on the exportation or importation 

of  products. Again, the Illustrative List makes 

this prohibition explicit:

2. TRIMs that are inconsistent with the obliga-

tion of  general elimination of  quantitative restrictions 

[…] include those which are mandatory or enforceable 

under domestic law or under administrative rulings, 

or compliance with which is necessary to obtain an 

43 Ibid, para. 10.87.

advantage, and which restrict:    

(a) the importation by an enterprise of  products 

used in or related to its local production, generally or to 

an amount related to the volume or value of  local pro-

duction that it exports; 

(b) the importation by an enterprise of  products 

used in or related to its local production by restricting its 

access to foreign exchange to an amount related to the 

foreign exchange inflows attributable to the enterprise; or                                                                    

(c) the exportation or sale for export by an enter-

prise of  products, whether specified in terms of  

particular products, in terms of  volume or value of  

products, or in terms of  a proportion of  volume or 

value of  its local production.

Accordingly, subparagraph 2(a) prohibits 

restrictions on imports for use in local pro-

duction, as well as local content requirements 

akin to those addressed in subparagraph 1(a), 

albeit directly related to border restrictions 

rather than to what may be internally procured 

or used. Subparagraph 2(b) regulates for-

eign exchange balance, prohibiting host states 

from restricting imports used in local pro-

duction through balancing foreign exchange 

access with foreign exchange inflows, and 

subparagraph 2(c) forbids host state TRIMs 

restricting exports of  local production in which 

the investment is made.

An indicative example is India – Measures 

Affecting the Automotive Sector, where an Indian 
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law required all new foreign automotive invest-

ments to achieve specified levels of  local 

content requirements and to neutralize for-

eign exchange by balancing the value of  certain 

imports with the value of  cars’ exports. This 

led the US claiming that those measures vio-

lated GATT Art. XI:1 and TRIMs Art. 2. 

Indeed, according to the Panel, India’s “indi-

genization and trade-balancing conditions” were 

inconsistent with GATT Art. XI:144. 

An interesting part of  the abovementioned 

case is that, having found the inconsistency 

with Art. XI:1, the Panel stated that there was 

no need to examine alleged inconsistency with 

TRIMs Art. 2 for reasons of  “judicial economy”45. 

This inferred hierarchy was also invoked in EC 

– Bananas III46, in which the Panel ruled that 

“what was inconsistent with GATT was also necessar-

ily inconsistent with the TRIMs Agreement.”

Thus, is TRIMs Agreement side-lined, or at 

least an addendum to existing GATT pro-

visions? This perception would be unfair 

according to the Appellate Body ruling in 

Canada – Renewable Energy, which under-

lined that the fact that TRIMs Art. 2.1 

provides for its own violation when a measure 

44 Report of  the Panel, India – Measures 
Affecting the Automotive Sector, WT/DS146/R, WT/
DS175/R, 21 December 2001,para. 7.278.

45 Ibid, paras. 7.323–7.324.
46 Report of  the Panel, European Communities – 

Regime for the Importation, Sale and Distribution of  
Bananas, WT/DS27/RW/ECU, 6 May 1999.

is inconsistent with GATT principles signi-

fies the former’s self-sufficiency; TRIMs is an 

autonomous agreement, capable of  sui generis 

enforcement47. 

The Illustrative List enumerates inconsistent 

TRIMs exhaustively, prohibiting local content 

requirements, trade-balancing requirements, 

foreign exchange balancing, and restrictions 

limiting an enterprise’s imports and exports. 

Subsequently, major FDI aspects, such as the 

right of  business establishment in foreign 

countries, repatriation of  profits, technology 

transfer, and compensation in expropriation 

cases are not covered therein48.

2. Notification and Phase-out of  existing 

inconsistent TRIMs

Under Art. 5 of  the TRIMs Agreement, WTO 

members should notify and phase out all non-

conforming measures. By virtue of  Art. 5.1, 

the members were to notify the Council for 

Trade in Goods within 90 days of  the entry 

into force of  the Agreement and, after that, the 

notified measures should be eliminated based 

on the development stage of  the WTO mem-

ber: 2 years for developed countries, 5 years 

47 Report of  the Appellate Body, Canada – 
Measures Affecting the Renewable Energy Generation 
Sector, WT/DS412/AB/R, DS426/AB/R, 6 May 
2013, para. 5.33.

48 Kevin Kennedy, A WTO Agreement on 
Investment: A solution in search of  a problem?, 
University of  Pennsylvania Journal of  International 
Law, Issue 24 (2003), p. 138.
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for developing countries and 7 years for least 

developed countries, with an extension permit-

ted to developing nations showcasing “particular 

difficulties” in implementing the Agreement49.

Furthermore, Art. 5.4 encompasses a standstill 

clause, under which members agreed not to 

modify the measures notified under Art. 5.1, at 

least towards making them more trade-restric-

tive50. Some flexibility existed for extending the 

application of  notified TRIMs to new invest-

ments which produce “like products” to those of  

an established enterprise, so as to avoid distort-

ing competition51.

3. Transparency

Art. 6 includes provisions enhancing the trans-

parency of  TRIMs. Art. 6.2 calls for 

notification of  the publications in which 

TRIMs may be found, including those 

applied by local governments and authori-

ties. In Art. 6.1, the members committed to 

“obligations on transparency and notification” stem-

ming from three sources: GATT Art. X; the 

undertaking on “Notification” included in the 

1997 Understanding Regarding Notification, 

Consultation, Dispute Settlement and 

Surveillance, and the 1994 Ministerial Decision 

49 TRIMs Agreement, Arts. 5.2-5.3.
50 Antonis Bredimas & Anastasios Gourgourinis, 

International Economic Law. The Law of  the World 
Trade Organization (Nomiki Vivliothiki 2015), pp. 
124-125.

51 TRIMs Agreement, Art. 5.5.

on Notification Procedures. All these notifica-

tions, alongside those of  inconsistent measures 

under Art. 5.1, form an unprecedented body of  

information regarding worldwide investment 

practices, generating both informal discussions 

on governmental basis, and formal requests for 

investment-related consultations and disputes.

Nonetheless, the application of  Art. 6 largely 

depends on the goodwill of  the mem-

bers. Is it indeed realistic to assume a state 

imposing inconsistent TRIMs to notify and 

eliminate them straightaway? With this con-

templation in mind, Professor Mavroidis 

proposed a “cross-notification” solution, inspired 

by SCM Agreement Art. 25.1052, which reads 

that a member state considering that “a meas-

ure of  another Member having the effects of  a subsidy 

has not been notified […] may bring the matter to the 

attention of  such other Member. If  the alleged sub-

sidy is not thereafter notified promptly, such Member 

may itself  bring the alleged subsidy to the notice of  

the Committee”. This possibility can facilitate 

the sought transparent notification process, by 

forestalling capricious or inactive players.

4. Limitations and Exceptions

The paramount limitations in TRIMs 

Agreement are undoubtedly the fact that it 

52 Petros Mavroidis, Trade and Investment in 
Petros Stangos & Antonis Bredimas (eds.), The Legal 
Regime of  International Investments: The Draft 
Multilateral Agreement on Investment (Sakkoulas 
Publications 2000), p. 228.
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regulates “investment measures related to goods 

only”, and that it only forbids measures which 

are inconsistent with national treatment or 

the elimination of  quantitative restrictions. In 

addition, the Agreement contains exceptions 

for developing countries, such as longer tran-

sition period for phasing-out their inconsistent 

TRIMs, as well as flexibility to expand that 

time span whether they face implementation 

difficulties. Moreover, under Art. 4, develop-

ing countries can temporarily deviate from 

the prohibitions of  Art. 2 for balance-of-pay-

ments reasons.

Finally, TRIMs Agreement Art. 3 reads that 

“[a]ll exceptions under GATT 1994 shall apply, as 

appropriate”, naturally encompassing national 

security53, health and safety54, government pro-

curement55, balance of  payments56 and export 

control57 exceptions. 

5. Consultations and Dispute settlement

As part of  their transparency commitments, 

WTO members under Art. 6.3 are required 

to “accord sympathetic consideration to requests for 

information, and afford adequate opportunity for consul-

tation on any matter arising” from the Agreement. 

Moreover, Art. 8 prescribes that the stand-

ard WTO dispute settlement procedure also 

53 GATT Art. XXI.
54 GATT Art. XX(b).
55 GATT Art. III(8).
56 GATT Arts. XII(1) and XVIII.
57 GATT Arts. XI(2) and XX(i).

governs TRIMs-related disputes. Unlike other 

stand-alone agreements with their own dis-

pute settlement provisions, such as TRIPs 

Agreement, TRIMs Agreement was judicially 

interrelated with DSU, another indicator of  the 

reserved steps the drafters indented to make 

towards investment regulation in WTO58.

6. Administration and Institutional 

Structure

Art. 7 establishes a Committee on TRIMs, 

meeting at least once annually, as a forum for 

assessing the Agreement’s operation. The 

meetings are open to WTO members and gov-

ernments or inter-governmental organizations, 

as observers. Under Art. 7.3, the Committee 

submits annual reports to the Council for 

Trade in Goods which, in turn, reports to the 

General Council, the WTO’s governing body. 

However, some claim that it would be pref-

erable for GATT Secretariat to handle the 

surveillance59. Indeed, a specialized TRIMs 

Committee could be regarded by develop-

ing countries as an endeavor to establish an 

international regulatory body for investment 

that would go beyond any reasonable GATT 

58 Thomas Weishing Huang, One Treaty, Two 
Members – China and Taiwan within the Context of  
WTO/TRIMs, Journal of  World Investment, Issue 1 
(2000), p. 274.

59 Thomas Brewer & Stephen Young, Investment 
at the WTO: The architecture of  rules and the settle-
ment of  disputes, Journal of  International Economic 
Law, Issue 2 (1998), p. 460.
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purview, thereby being liable to do the bidding 

of  developed countries60. 

Finally, TRIMs Agreement Art. 9 calls for a 

5-year review of  the Agreement’s operation, 

examining “whether the Agreement should be comple-

mented with provisions on investment and competition 

policy.” Accordingly, a Working Group on the 

Relationship between Trade and Investment 

and a Working Group on the Interaction 

between Trade and Competition Policy were 

constituted in the Singapore Ministerial 

Declaration to complement this agenda. 

Interim Conclusion

As apparent from its provisions, the Agreement 

on TRIMs is inherently backward-looking. It 

confines itself  solely to trade in goods, and 

summarily recapitulates existing GATT provi-

sions, as pertinent jurisprudence aptly depicts. 

As such, it supplies a rather conservative view, 

not including a proposal for future investment 

liberalization whatsoever.

III. TRIMs: The way forward

A. The Multilateral Agreement on 
Investment (MAI): Back to square one

60 Keith Maskus & Denise Eby, Developing New 
Rules and Principles on Trade-Related Investment 
Measures, World Economy, Issue 13 (1990), p. 536.

Utterly dissatisfied of  the outcome of  TRIMs 

Agreement negotiations, and anticipating that 

investment rhetoric within WTO was merely 

a race to the bottom, the developed nations 

sought a different forum to pursue their objec-

tives, this time on the OECD level. Indeed, 

in mid 1990s, the MAI was proposed as an 

alternative arrangement of  investment liberal-

ization, a genuine answer to all issues TRIMs 

Agreement left untouched61.

In a nutshell, MAI became the first multilateral 

agreement focusing solely on investment. 

Instead of  recapitulating GATT provisions, 

MAI extrapolated the provisions needed in 

the investment sector. More specifically, it 

included the standard MFN and national treat-

ment obligations for investment [Art. III:1], 

whilst providing for explicit prohibitions on 

performance requirements and regulations 

on investment incentives. It also enumerated 

specific prohibited measures, as well as a provi-

sion aiming at protecting the investor [Art. IV]. 

The Agreement had its own dispute settlement 

provision [Art. V], exceptions and safeguards 

[Art. VI], as well as regulations on taxation 

[Art. VIII]. Although the MAI would only bind 

the wealthy nations comprising the OECD, it 

provided a blueprint for future arrangements, 

61 Michael Hart, A Multilateral Agreement on 
Foreign Direct Investment: Why Now? in Pierre Sauvé 
& Daniel Schwanen, Investment Rules for the Global 
Economy: Enhancing Access to Markets (Howe 
Institute 1996), p. 60.
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thereby eventually including developing 

countries62. 

Albeit promising, MAI never came into effect 

as, soon enough, the issue retained its conten-

tious political character. Although the initiative 

was most probably to present this Agreement 

as the “multilateralization” of  BITs, several 

obstacles encountered, classifiable in three cat-

egories; negotiating environment, substance 

of  the draft MAI, and external deal breakers 

appearing as negotiations unfolded.

To begin with, the mere fact that the negotia-

tions occurred in an OECD level signified that 

developing countries could not participate in 

the negotiations63. This practically meant that 

OECD members should persuade the “poor”, 

who, in terms of  investment, are the most rep-

resentative part of  capital importers. Indeed, 

developing countries could not support a 

project leaving restrictive business practices 

unsettled, as this could eventually lead to local 

monopolies of  MNEs, thus driving local man-

ufacturers out of  business.

It was also the content of  MAI which triggered 

vigorous debates, making a consensus goal 

62 David Henderson, The Mai Affair: Stories 
and Lessons from a Failed Venture in Economic 
Cooperation (Royal Institute for International Affairs 
2000), p. 18.

63 Peter Muchlinski, The Rise and Fall of  the 
MAI: Where Now?, The International Lawyer, Issue 
34, No. 3 (2000), p. 1038.

seem rather elusive. The controversy pertained 

to several provisions: the broad definition 

of  investor and investment; the extension of  

investor protection to the pre-entry stage; the 

nature and content of  the nondiscrimination 

standards; the scope of  the prohibition on per-

formance requirements; the applicable rules on 

expropriation; and the dispute settlement pro-

visions that would give MNEs direct rights to 

bring claims against signatories64.

Finally, there existed certain external deal-

breakers managing to enter the picture and 

derail a train which may have otherwise reached 

its destination. NGOs, trade unions, consumer 

groups and activists lobbied against MAI, 

deeming that its provisions displayed an imbal-

ance between the investor’s rights and duties, 

and created loopholes permitting violations of  

environmental and labor standards, as well as 

national cultural policies65. Moreover, the leak 

of  internal documents pertaining to the nego-

tiations triggered some NGOs to proclaim they 

were excluded from the negotiations, calling 

the latter’s transparency into question66. Parallel 

to that, the business community, albeit initially 

64 Stephen Canner, The Multilateral Agreement 
on Investment, Cornell International Law Journal, 
Issue 31, Vol. 3 (1998), p. 670.

65 Michael Trebilcock & Robert Howse, The 
Regulation of  International Trade (3rd edn, Taylor & 
Francis Group 2005), p. 504.

66 Sol Picciotto, Linkages in International 
Investment Regulation: The Antinomies of  the Draft 
Multilateral Agreement on Investment, University of  
Pennsylvania Journal of  International Law, Issue 19 
(1998), p. 733.
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supporting MAI, did not mount a countervail-

ing effort to salvage the MAI once the NGOs 

came on the scene67.

Those problems subsequently sounded the 

death knell for MAI. In October 1998, French 

Prime Minister Jospin announced that France 

would no longer take part in the negotiations, 

since the outcome irretrievably threatened its 

national sovereignty68. This was plainly the 

icing on the cake, as most countries already 

knew it was too late to save the MAI, which 

led to the official halt of  the negotiations in 

December 199869. What is of  essence, though, 

is that developed countries once again saw their 

investment liberalization objectives fading into 

the distance, in the name of  dubious political 

indexes and sociological pretexts.

B. From Doha and Cancún to the 2017 
Buenos Aires Ministerial: Old wine in 
new bottles

67 Edward Graham, Fighting the Wrong Enemy: 
Antiglobal Activists and Multinational Enterprises 
(Institute for International Economics 2000), p. 15.

68 This was due to the non-inclusion of  its pro-
posed cultural industries exception, which would 
safeguard the right of  each state to take measures to 
regulate acts of  foreign investors pertaining to the 
preservation and promotion of  cultural and linguistic 
diversity. In fact, behind this exception lied France’s 
and Canada’s dread of  an “Americanization” of  global 
media enterprises.

69 Johann Basedow, The EU in the Global 
Investment Regime: Commission Entrepreneurship, 
Incremental Institutional Change and Business 
Lethargy (Routledge 2017), p. 206.

With the collapse of  the MAI negotiations, the 

focus of  those seeking multilateral rules on 

investment again shifted to the WTO. Indeed, 

the Working Group on Investment and 

Trade’s mandate was further delineated in the 

2001 Doha Ministerial Declaration, which 

underlined the need to address contentious 

investment-related issues, such as definition 

and scope, transparency, non-discrimination, 

modalities for pre-establishment commitments, 

exceptions and balance-of-payment safeguards, 

consultations and dispute settlement mecha-

nism70. The goal was to establish a “multilateral 

framework to secure transparent, stable and predictable 

conditions for long-term cross-border investment, par-

ticularly foreign direct investment, that will contribute 

to the expansion of  trade”71. 

Nonetheless, the signatories once again opted 

for a wish list, rather than a feasible investment 

plan. Developing countries were persistently 

of  the view that development can be achieved 

without the need of  investment liberaliza-

tion, which would –in their mind- only benefit 

the wealthy nations. The truth is that the ori-

entation given to the Doha Declaration was 

NAFTA-like, insofar as it could eventually 

allow damages claims against governments 

for actions like changes in government 

70 Doha Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/
DEC/1, 20 November 2001, para. 22, available at: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
min01_e/mindecl_e.htm.

71 Ibid, para. 20.
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regulation negatively affecting the investor’s 

property value72. Not surprisingly, one could 

easily foresee another stalemate in the Doha 

Round negotiations pertaining to investment.

The Doha agenda was further reiterated in the 

Cancún Ministerial Conference of  September 

2003, which constituted the last major WTO 

forum openly discussing TRIMs. In Cancún, 

the EC’s persistence on re-launching invest-

ment negotiations took as response the rigid 

stance of  most developing countries that those 

issues should be put on hold, which created a 

massive tug of  war73. Indeed, in 2004 invest-

ment issues were removed from the table, with 

many authors supporting that this was the 

paramount reason for the collapse of  Cancún 

Ministerial Meeting the same year74.

It is telling that the investment agenda was ever 

since swept under the carpet during all subse-

quent Ministerials (Hong Kong 2005, Geneva 

2009 and 2011, Bali 2013, Nairobi 2015). 

Surprisingly, the issue was brought to the fore 

in the Buenos Aires Ministerial of  December 

72 Maria Gwynn, Power in the International 
Investment Framework (Palgrave Macmillan 2016), p. 
68.

73 Nagesh Kumar, Investment on WTO Agenda: 
A Developing Country Perspective and Way Forward 
for Cancun Ministerial Conference, Economic and 
Political Weekly, Issue 38 (2003), p. 3181.

74 Kamal Malhotra, Will a Trade and Investment 
Link in the Global Trade Regime be Good for Human 
Development? in Sanjaya Lall & Rajneesh Narula (eds.), 
Understanding FDI-Assisted Economic Development 
(Routledge 2006), p. 276.

2017, where investment facilitation was the star 

of  the discussions. To this end, a meeting in 

October 2018 was organized in order to pursue 

a multilateral framework on investment facilita-

tion, with the active participation of  developed, 

developing and least-developed countries. I 

would not like to preconceive the outcome 

of  this meeting, but as of  this matter history 

tends to repeat itself, and commonsense dic-

tates that we are once again on the verge of  a 

self-fulfilling prophecy; and, in the context of  

this well experienced vicious circle, baptizing 

investment liberalization as investment facilita-

tion will most probably not do the trick. 

IV. Concluding Remarks 

If  I had to briefly describe the course of  

TRIMs in the WTO environment, this would 

definitely be a series of  manifold unfortunate 

events, which haunt the WTO even today. The 

TRIMs Agreement was a rather daring step for 

its time, explicitly incorporating investment on 

the multilateral agenda. Nevertheless, the final 

document was fairly constrained, to the extent 

that it mostly repeated preexisting GATT dis-

ciplines and extrapolated the concepts behind 

FIRA Report. Even the provisions pertaining 

to future improvement of  the Agreement were 

actually empty words, as the WTO never com-

plemented it, due to the mutually unresponsive 

ears of  both developed and developing 
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countries, as well as the relevant WTO juris-

prudence, which verified that TRIMs was 

more or less a GATT retainer, falling short of  

its goal. In the end, major obstacles tamed a 

mouse that might have otherwise roared.

As depicted in the 2017 Buenos Aires 

Ministerial, an effective governance mechanism 

on investment issues addressing the nuances 

of  the issue is the need of  the hour. However, 

reality has shown that the WTO may not be the 

proper forum for such an ambitious endeavor. 

Besides, the OECD’s failure to conclude MAI 

serves as a sobering reminder that most coun-

tries are unwilling to negotiate a multinational 

investment regime, leading to an understand-

ing that they prefer to discuss BITs, rather than 

accepting one-size-fits-all solutions.

I will finish this paper the way it started. 

Investment and trade may be two twins sepa-

rated at birth. However, due to their separation, 

they grew up in different ways, thereby devel-

oping diverse personalities. This justifies the 

fact that, when the twins finally met each other 

within TRIMs Agreement, they knew that 

those developmental divergences would pre-

vent their co-existence. They may be two sides 

of  the same coin, although one side will never 

be able to see the other. Thus, they should con-

tinue their lives drawing parallel lines, aware of  

each other’s presence, but also cognizant of  

their major disparities.
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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία 

αποτελεί ένα νεοείσακτο εταιρικό τύπο, 

ο οποίος θεσπίστηκε με το νόμο 4072/2012. 

Έχοντας ως  βάση την ευρωπαϊκή εταιρική 

μορφή Societas Privata Europaea εμφανίζει 

σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών και έχει 

ως στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην 

Ελλάδα της παρατεταμένης ύφεσης, άλλωστε, οι 

ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται συνεχώς, 

με αποτέλεσμα κι ενόψει του υφιστάμενου 

οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος 

το ισχύον εταιρικό δίκαιο να μην μπορεί να 

τις καλύψει. Στην πράξη τα τελευταία χρόνια, 

οι ιδρύσεις ΙΚΕ έχουν ξεπεράσει κάθε άλλο 

εταιρικό τύπο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη 

θέση της ως πρωταγωνιστή πλέον του ελληνικού 

εταιρικού δικαίου  στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης. Το προβάδισμα αυτό αποδίδεται στην 

πληθώρα πλεονεκτημάτων και διευκολύνσεων 

που παρέχει ο εν λόγω εταιρικός τύπος στους 

ιδρυτές και στους εταίρους της, τα οποία 

εντοπίζονται τόσο κατά το ιδρυτικό στάδιο, όσο 

και κατά την περίοδο λειτουργίας της εταιρείας.

Κατά το στάδιο της ίδρυσης:

1.Καταστατικό: Το ιδιωτικό έγγραφο αρκεί

Για την ίδρυση μίας εμπορικής εταιρείας 

απαιτείται η σύναψη της εταιρικής σύμβασης, η 

οποία διέπει την εταιρία, ως ένωση προσώπων. 

Η εταιρική αυτή σύμβαση ή άλλως καταστατικό, 

περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον έγγραφο τύπο, 

ειδάλλως τίθεται ζήτημα ακυρότητάς της, συνιστά 

δηλαδή αυτή τύπο συστατικό. Το πλεονέκτημα 

το οποίο προσφέρει ο συγκεκριμένος εταιρικός 

τύπος στο στάδιο αυτό, εντοπίζεται στη φύση του 

εγγράφου στο οποίο ενσωματώνεται η εταιρική 

σύμβαση, το οποίο έγγραφο μπορεί να είναι 

ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό. Δηλαδή, σε 

αντίθεση με άλλους εταιρικούς τύπους οι οποίοι 

απαιτούν την κατάρτιση συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, στην ΙΚΕ τον κανόνα αποτελεί το 

ιδιωτικό έγγραφο. Υπάρχουν σαφώς εξαιρέσεις 

στον κανόνα αυτό, στις οποίες είναι αναγκαίο το 

δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο και οι 

οποίες προβλέπονται ρητά στο άρθρο 49 παρ. 

2 του ν. 4072/2012. Η δυνατότητα αυτή ποτ 

Σύσταση & λειτουργία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας: τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν 
προτιμητέα έναντι άλλων εταιρικών τύπων 

Καχπάνη Έλενα,                                                                                                             
Ασκούμενη Δικηγόρος 
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παρέχεται από το νόμο προσφέρει μια προφανή 

διευκόλυνση στα μέρη τα οποία επιθυμούν να 

συστήσουν μία νέα εταιρεία, αποφεύγοντας τα 

συμβολαιογραφικά έξοδα τα οποία μπορεί να 

είναι κατά περίπτωση ιδιαιτέρως αυξημένα και 

μάλιστα όχι μόνο κατά τη σύσταση  αλλά και σε 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού 

της εταιρείας. Πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά σε 

περίπτωση που τα μέρη επιθυμούν την κατάρτιση 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, μπορούν να 

το πράξουν.

2. Σύσταση μέσω της Υπηρεσίας Μίας 
Στάσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση της 

ΙΚΕ, όπως και για κάθε εμπορική εταιρία,  

αποτελεί συγχρόνως, και η καταχώρησή της 

στο ΓΕ.ΜΗ.  Από τη χρονική στιγμή της 

εν λόγω καταχώρισης, η εταιρεία αποκτά 

νομική προσωπικότητα1 και επομένως, από 

αυτή την άποψη, η καταχώρηση αυτή έχει 

συστατικό χαρακτήρα2. Το ίδιο ισχύει και για 

την  καταχώρηση  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  της τυχόν 

μετατροπής,  συγχώνευσης, τροποποίησης  του  

καταστατικού,  λύσης  με  απόφαση  των  εταίρων 

και αναβίωσης της εταιρίας. Αντίθετα, κάθε 

δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

1 Βλ. Α. Σπυρίδωνος, Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, 
σελ.125

2 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία (ΙΚΕ), εκδόσεις Σάκκουλα,, 2016, σελ. 40

έχει ως σκοπό την ενημέρωση των τρίτων, ήτοι 

δηλωτικό χαρακτήρα.

Η ΙΚΕ ιδρύεται μέσω της Υπηρεσίας Μίας 

Στάσης βάσει του αρ. 5α του ν. 3853/2010 

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών 

και άλλες διατάξεις»  όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με το άρ. 117 παρ. 3 του ν. 

4072/2012. Σύμφωνα με το ανωτέρω «Ως 

Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση 

ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών 

(κάθε μορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του 

άρθρου 2 του ν. 3419/2015 … καθώς και τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που 

λαμβάνουν την πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών 

μίας στάσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 

του παρόντος νόμου».  Μέσω της Υπηρεσίας 

αυτής καθίσταται δυνατό να συσταθεί, και να 

λάβει ΑΦΜ μία εταιρεία και να λειτουργήσει 

άμεσα, εφόσον οι ιδρυτές προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες οι οποίες περιγράφονται 

αναλυτικά στο νόμο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβαλλόμενοι ή ο 

μοναδικός ιδρυτής ή πρόσωπο που είναι 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, πρέπει να 

καταθέσουν το έγγραφο σύστασης της εταιρείας 

το οποίο, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκε, μπορεί 

να είναι ακόμη κι απλό ιδιωτικό έγγραφο. 
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Επιπλέον, υποβάλλεται υπογεγραμμένη 

αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ αλλά και 

αίτηση καταχώρισης της επωνυμίας στο οικείο 

επιμελητήριο, καθώς και για την εγγραφή της 

εταιρείας ως μέλους σε αυτό. Ακόμη, πρέπει 

να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το φόρο 

συγκέντρωσης κεφαλαίου - εφόσον αυτό 

υπάρχει - αλλά και υπεύθυνη δήλωση για τη 

διεύθυνση της εταιρείας. Τέλος, για τη χορήγηση 

του εταιρικού ΑΦΜ, υποβάλλονται και οι 

αντίστοιχες αιτήσεις και έντυπα. Η οικονομική 

επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μερών για τη 

σύσταση της εταιρείας συνίσταται στην καταβολή 

του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 70 

ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρεις, 

το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε 

επιπλέον ιδρυτή3.  

Επιπλέον, οι ιδρυτές επιβαρύνονται με το τέλος 

καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ), το κόστος 

εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο 

καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο, το 

Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 

Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,80 €, 

το Τέλος υπέρ του Ταμείου Νομικών, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του κεφαλαίου 

(κεφαλαιακές εισφορές) εάν συστήνεται με 

ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ εάν συστήνεται με 

συμβολαιογραφική πράξη το ποσοστό ποικίλει. 

Σαφώς σε αυτά πρέπει να περιληφθεί και η 

3 https://startupgreece.gov.gr

εξόφληση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 

Κατά την εγκύκλιο Πολ. 1081/17.4.2013 του 

Γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο Φόρος 

αυτός καταβάλλεται πάνω στην πραγματική αξία 

των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων , είτε 

πρόκειται για μετρητά, είτε για εισφορά σε είδος, 

είτε για παροχή υπηρεσιών, είτε για εγγυητική 

εισφορά4.

Αυθημερόν, ή το αργότερο την επομένη 

εργάσιμη ημέρα,  η ΥΜΣ προβαίνει στον 

έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των 

εγγράφων, στον προέλεγχο της επωνυμίας και 

στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης της μέσω 

των ηλεκτρονικών αρχείων. Ακόμη, εισπράττει 

το ΓΕΚΣΕ και το ΦΣΚ, προβαίνει στην έκδοση 

του απαιτούμενου πιστοποιητικού φορολογικής 

ενημερότητας, μεριμνά για τη χορήγηση 

ΑΦΜ στους εταίρους (εάν δεν έχουν) και την 

εταιρεία, την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και την 

εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο. Διενεργεί 

δε τα δέοντα για τη χορήγηση του ΑΦΜ και, 

εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και 

νόμιμα, καταχωρίζει και εγγράφει την εταιρεία 

στο ΓΕΜΗ, της χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και 

Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης κατ’ αρ. 5 του ν. 

3419/2005.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης μίας 

4 Βλ. Ευ.Περάκη, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή ,Νομική 
Βιβλιοθήκη,2013, σελ. 31



modern magazine

ΕπΟιΔ  29

ΙΚΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 

είναι προετοιμασμένοι με τα αναγκαία, 

λίγα -σχετικά- στον αριθμό, έγγραφα και 

δικαιολογητικά και εφόσον αυτά είναι πλήρη, 

μπορεί να συντελεστεί ακόμη και μέσα σε 

μία(!) εργάσιμη ημέρα. Η ελαχιστοποίηση των 

γραφειοκρατικών κωλυμάτων και απαιτήσεων 

συνιστά σημαντικό κίνητρο για την επιλογή 

του εν λόγω εταιρικού τύπου, καθώς η εταιρεία 

μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Στην επιλογή 

αυτή συντελεί και η χαμηλή οικονομική 

επιβάρυνση που συνεπάγεται η σύσταση της, 

όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΙΚΕ 

ιδρύεται ακόμη και αν απαιτείται από το νόμο 

είτε άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης, 

είτε έγκριση του καταστατικού της από αρμόδιο 

φορέα ως προϋπόθεση για να αρχίσει τις 

εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Επομένως, 

σε αυτές τις περιπτώσεις η ΙΚΕ ιδρύεται 

νομίμως με καταχώριση στο ΓΕΜΗ, λαμβάνει 

δικό της ΑΦΜ και αρχίζει τη γενική λειτουργία 

της και μπορεί να λάβει την απαιτούμενη άδεια 

ή έγκριση στη συνέχεια και ενώ έχει αρχίσει να 

λειτουργεί5. Στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την 

έκδοση της άδειας ή την παροχή της έγκρισης 

η ΙΚΕ δεν μπορεί να προβαίνει σε πράξεις, 

για τις οποίες αυτές απαιτούνται, αλλά μπορεί 

να δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο 

5 Βλ. Α. Σπυρίδωνος, Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 
126

αντικείμενο ή να ενεργεί προπαρασκευαστικές 

πράξεις των ενεργειών, για τις οποίες απαιτείται 

η άδεια .

3. Δημοσιότητα και διαφάνεια

Εκτός από τις δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ, 

απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση 

είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (website), η οποία 

θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο ένα 

μήνα από τη σύσταση της εταιρείας. Όλες 

οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο 

ΓΕΜΗ, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά 

τη λειτουργία της.  Μεταβολές και λοιπές 

δημοσιεύσεις έχουν παύσει να δημοσιεύονται στο 

ΦΕΚ και οι ισολογισμοί δημοσιεύονται  μόνο 

στην  ιστοσελίδα, κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται 

ο προϋπολογισμός της εταιρείας με τα έξοδα 

δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Η ύπαρξη ιστοσελίδας 

και οι πληροφορίες, που αναρτώνται σε  αυτήν, 

συντελεί στην εταιρική διαφάνεια και κατ’ 

επέκταση ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών 

και την προστασία των συναλλασσόμενων.  Στην 

ιστοσελίδα απαιτείται να αναγράφονται, με 

ευθύνη του διαχειριστή, η επωνυμία, το εταιρικό 

κεφάλαιο (ακόμη και αν αυτό είναι μηδενικό), 

το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών, ο 

αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας, η έδρα της και 

η ακριβής διεύθυνση, καθώς και εάν η εταιρεία 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Επίσης, σε αυτήν 

αναρτώνται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις 

των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός 
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, το πρόσωπο του διαχειριστή καθώς και άλλες 

πληροφορίες που προβλέπονται από διατάξεις 

του νόμου για την ΙΚΕ. Για το διάστημα μέχρι 

την δημιουργία της ηλεκτρονικής σελίδας της 

εταιρείας ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση 

αποστολής οποιασδήποτε εκ των αναφερθεισών 

πληροφοριών με άλλο μέσο, ενώ, συγχρόνως, η 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 

4072/2012 επισύρει ποινική συνέπεια6.

4. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ο νόμος 4072/2012 παρέχει τη δυνατότητα 

σύστασης ΙΚΕ από έναν μόνο εταίρο. Πρόκειται 

για την περίπτωση της μονοπρόσωπης ΙΚΕ, 

η οποία επιτρέπει σε ένα μόνο πρόσωπο να 

λειτουργεί υπό τη μορφή εταιρείας, χωρίς 

να απαιτείται να εξαρτάται από τη σύμπραξη 

με τρίτους, διατηρώντας άλλωστε τη νόμιμη 

διαχείριση αποκλειστικά στο πρόσωπό του. Για 

να γίνει αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα 

τα εταιρικά μερίδια σε ένα πρόσωπο, του οποίου 

το όνομα υποβάλλεται σε δημοσιότητα μέσω 

του ΓΕΜΗ με ευθύνη του μοναδικού εταίρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4072/2012.

5. Έδρα

Η έδρα της εταιρείας αποτελεί στοιχείο του 

καταστατικού και βρίσκεται σε δήμο της χώρας 

μας. Οι άλλες εταιρικές μορφές υπόκεινται στο 

6 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4072/2012

άρθρο 10 ΑΚ το οποίο ορίζει ότι ως έδρα νοείται 

ο τόπος όπου ασκείται η διοίκηση, το οποίο ως 

lex societatis εννοεί το δίκαιο της πραγματικής 

έδρας7. Σε αντίθεση λοιπόν με τους άλλους 

εταιρικούς τύπους, η ΙΚΕ δεν έχει υποχρέωση 

να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα, 

παρόλο που το καταστατικό της οφείλει να 

ορίζει ως έδρα κάποιο δήμο της Ελλάδας. Δεν 

είναι δηλαδή απαραίτητο η πραγματική και η 

καταστατική έδρα να συμπίπτουν8. 

Αυτή η δυνατότητα υπηρετεί την ασφάλεια 

δικαίου και καθιστά την ΙΚΕ ελαστική και για 

εξωχώριες δραστηριότητες9. Ορίζεται άλλωστε 

ρητά και στην παρ.3 του άρθρου 45 ότι η ΙΚΕ 

δεν είναι υποχρεωμένη να έχει την πραγματικής 

της έδρα στην Ελλάδα, αρκεί να διατηρεί την 

καταστατική της έδρα εδώ και να διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο10. Αυτό μπορεί να συμβεί 

είτε εξαρχής με εγκατάσταση της πραγματικής 

έδρας και του κέντρου διοικήσεως σε άλλο 

κράτος εκτός Ελλάδας, είτε μεταγενέστερα 

με μεταφορά της έδρα στο εξωτερικό . Σαφώς 

αναγκαία προϋπόθεση για να συνεχισθεί η νομική 

προσωπικότητα της εταιρείας, και σε χώρα του 

7 Βλ. Βρέλλη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2008, σελ. 
152επ.

8 Βλ. Ευ. Περάκη, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, Νομική 
Βιβλιοθήκη,2013, σελ. 16

9 Βλ. Γ. Σωτηρόπουλος, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 3

10 Βλ. απόφαση του ΔΕΕ Inspire art [c-167/2001]
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εξωτερικού είναι η εν λόγω χώρα να αναγνωρίζει 

αυτή τη μεταφορά11. 

Κατά το στάδιο της λειτουργίας

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν είτε, 

αφενός ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό σχήμα, με 

αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακές εισφορές, 

είτε, αφετέρου, να διαμορφώσουν ένα σύστημα 

με έντονα προσωπικά στοιχεία, παροχή εργασίας 

και ευθύνη για τα χρέη της εταιρεία.

1.Ζητήματα κεφαλαίου

Η ΙΚΕ , παρόλο που η ονομασία της την 

εντάσσει στην ευρύτερη κατηγορία των 

κεφαλαιουχικών εταιριών, θα μπορούσε 

ενδεχομένως να χαρακτηριστεί ως μικτός 

εταιρικός τύπος που εμφανίζει χαρακτηριστικά 

τόσο κεφαλαιουχικών εταιριών όσο και 

προσωπικών. Κεφαλαιουχική θεωρείται, 

κυρίως,  εξαιτίας της αποσύνδεσης της 

προσωπικής ευθύνης των εταίρων για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις και λιγότερο διότι η 

επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της στηρίζεται 

στην κεφαλαιουχική συμβολή των εταίρων12. 

Η καινοτομία, λοιπόν, του εταιρικού αυτού 

τύπου, συνίσταται στην έλλειψη απαίτησης περί 

11 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία (ΙΚΕ), εκδόσεις Σάκκουλα, Δ’ έκδοση, 2016, 
σελ.18

12 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία (ΙΚΕ), εκδόσεις Σάκκουλα, Δ’ έκδοση, 2016, 
σελ. 2

ύπαρξης ελάχιστου κεφαλαίου. Οι αρχικές της 

διατάξεις προέβλεπαν ότι η εταιρία μπορεί 

να έχει ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ, διάταξη η 

οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον νόμο 

4255/2013 ο οποίο κατήργησε την ελάχιστη 

πρόβλεψη του ενός ευρώ προβλέποντας ότι το 

κεφάλαιο μπορεί να είναι και μηδενικό13. 

Η εν λόγω νομοθετική επιλογή έχει αποτελέσει 

αντικείμενο εκτεταμένου σχολιασμού, κυρίως 

εξαιτίας της ουσιώδους μεταβολής που 

μπορεί να θεωρηθεί ότι επιφέρει στο δίκαιο 

των κεφαλαιουχικών εταιριών: δηλαδή, μια 

κεφαλαιουχική εταιρία μπορεί να υπάρξει με 

κεφάλαιο μηδέν, στο μέτρο που υπάρχουν 

δυνατότητες εναλλακτικών εισφορών. Εκεί 

ακριβώς εντοπίζεται μάλιστα, και η απολύτως 

διαφανής και ειλικρινής εικόνα που παρέχει η 

ΙΚΕ στα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται. 

Δηλώνει ευθέως στους δανειστές της ότι το 

κεφάλαιο δεν θα πρέπει να είναι αυτό πάνω 

στο οποίο θα πρέπει να βασίζονται για να 

συναλλαγούν μαζί της, αλλά η πίστη στην 

επιχειρηματική επιτυχία και απόδοση της και 

οι λοιπές εξασφαλίσεις14. Μάλιστα, θεωρείται 

ότι η συναλλαγή με μία εταιρία τόσο χαμηλού 

ή και ανύπαρκτου  κεφαλαίου καταρρίπτει την 

ψευδαίσθηση ότι παρέχεται αποτελεσματική 

προστασία μέσω αυτού και ότι η εταιρία είναι 

13 Βλ. Ευ. Περάκη, Από το 1 ευρώ στο 0: Σκέψεις 
για το μηδενικό κεφάλαιο στις ΙΚΕ

14 Βλ. Α. Σπυρίδωνος, Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ.3
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για το λόγο αυτό της δήθεν ύπαρξης κεφαλαίου 

, αναγκαίως φερέγγυα15. Άλλωστε, και στους 

υπόλοιπους εταιρικούς τύπους, η έννοια της 

ύπαρξης κεφαλαίου δε συνεπάγεται αυτομάτως 

ότι  αυτό θα παραμείνει άθικτο προς χάρη των 

εταιρικών δανειστών, αλλά σημαίνει πως το 

ποσό αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος του 

συγκεντρωμένου κεφαλαίου δεν θα είναι δυνατό 

να διανεμηθεί στους εταίρους εφόσον υφίστανται 

ακόμη υποχρεώσεις σε τρίτους.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαία η σημαντική αποδοχή 

της οποίας έχει τύχει ο εν λόγω εταιρικός τύπος 

στην παρούσα χρονική συγκυρία, κατά την 

οποία η έλλειψη ρευστότητας είναι μία σοβαρή 

δυσκολία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος 

ο επιχειρηματικός και οικονομικός κόσμος. 

Σε μία προσπάθεια τόνωσης λοιπόν της 

επιχειρηματικότητας, η έλλειψη απαίτησης 

κεφαλαίου στην ΙΚΕ έχει διευκολύνει το 

άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, οι οποίες εν 

μέσω κρίσεις κλείνουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, 

λαμβανομένης υπόψη και της σχεδόν παντελούς 

αδυναμίας εύρεσης πηγών δανειοδότησης ή 

χρηματοδότησης. Η ενίσχυση δηλαδή της 

οικονομίας εν γένει φάνηκε να προκρίθηκε εν 

προκειμένω σε σχέση με την ανάγκη προστασίας 

των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών. 

2. Οι εισφορές στην ΙΚΕ 
15 Βλ. Ευ. Περάκη, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 15

Βασική καινοτομία του νόμου για την ΙΚΕ 

αποτελεί η πολλαπλότητα των εισφορών βάσει 

των οποίων μπορεί να συμμετάσχει κανείς στην 

εταιρεία. Εκτός από την συνεισφορά κεφαλαίου 

στην εταιρεία, η οποία ήδη αναλύθηκε, μπορεί 

κανείς να συμμετέχει σε αυτή προσφέροντας 

την προσωπική του εργασία, ή αναλαμβάνοντας 

εγγυητική ευθύνη για τα εταιρικά χρέη. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο. η συμβολή των εταίρων στην 

πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού μπορεί 

να συνίσταται τόσο σε κεφαλαιακές όσο και σε 

εξωκεφαλαιακές εισφορές αλλά και σε εγγυητικές 

εισφορές. Για όλων των τύπων τις εισφορές 

εκδίδονται εταιρικά μερίδια τα οποία παρέχουν 

απολύτως ίσα δικαιώματα στους εταίρους. Δεν 

απαιτείται να εμφανίζονται σε μία ΙΚΕ και τα 

τρία είδη εισφορών ή στην ίδια αναλογία. Οι 

εταίροι μπορούν να επιλέξουν ένα αποκλειστικά 

κεφαλαιουχικό σχήμα, με μόνο κεφαλαιακές 

εισφορές ή να διαμορφώσουν στο καταστατικό 

ένα σύστημα με έντονα προσωπικά στοιχεία, 

όπως παροχή εργασίας και ανάληψη ευθύνης για 

τα χρέη της εταιρείας.  

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε 

παροχή εργασίας ή έργου16. Η ύπαρξη τέτοιων 

εισφορών αναφέρεται ειδικά στο καταστατικό 

στο οποίο θα πρέπει να εξειδικεύεται και η αξία 

τους. Μάλιστα, οι εισφορές αυτού του είδους 

16 Βλ. Γ. Σωτηρόπουλος,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 9 επ.
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προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση δαπανών 

στην εταιρεία καθώς δεν οφείλεται αμοιβή για τις 

παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες. Δηλαδή, όταν 

οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται στην 

παροχή υπηρεσιών και αντικείμενο τους είναι οι 

υπηρεσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, 

ο εταίρος δεν δικαιούται αμοιβής ούτε μισθού, 

χωρίς δυνατότητα διαφορετικής πρόβλεψης από 

το καταστατικό17. 

Αναφορικά με τις εγγυητικές εισφορές, οι οποίες 

συναντώνται αποκλειστικά στον εταιρικό 

τύπο των ΙΚΕ συνιστανται στην ανάληψη της 

υποχρέωσης από κάποιον εταίρο να ευθύνεται 

με την προσωπική του περιουσία άμεσα και 

πρωτογενώς για τα εταιρικά χρέη, μέχρι ενός 

συγκεκριμένου προκαθορισμένου ποσού το 

οποίο προβλέπεται στο καταστατικό. Πρόκειται, 

συνεπώς, για μία εισφορά σε αναμονή, καθώς ο 

εταίρος δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό εκ των προτέρων, όπως 

συμβαίνει με το κεφάλαιο, αλλά αντιθέτως 

απαιτείται να το διαθέσει μόνο αν συντρέξουν 

οι περιστάσεις που απαιτεί ο νόμος. Η 

συναλλακτική αξιοπιστία της ΙΚΕ κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ενισχύεται ουσιωδώς.

3. Ευθύνη για τα εταιρικά χρέη

17 Βλ. Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 683

Ως απόρροια δε του κεφαλαιουχικού της 

χαρακτήρα, η ΙΚΕ είναι η μόνη κατά της οποίας 

μπορούν να στραφούν οι εταιρικοί δανειστές 

για εταιρικά χρέη, ικανοποιούμενοι μόνο από 

την εταιρική περιουσία. Σχετική πρόβλεψη 

στον νόμο δεν υπάρχει περί αυτού, αποτελεί 

όμως εγγενές χαρακτηριστικό αυτού του 

είδους των εταιρειών, ενώ παράλληλα ο νόμος 

προβλέπει και μία σχετική εξαίρεση: αυτή είναι 

η περίπτωση των εγγυητικών εισφορών που 

αναλύθηκαν ανωτέρω και αποτελούν το μοναδικό 

σενάριο κατά το οποίο ο εταίρος στις ΙΚΕ θα 

μπορεί να ευθύνεται για εταιρικά χρέη με την 

προσωπική του περιουσία, μετατρεπόμενος έτσι 

ως προς το ποσό της εγγυητικής του εισφοράς σε 

«ομόρρυθμο εταίρο». Πράγματι, κατά τα άλλα 

ευθύνη εταίρων ΙΚΕ (των οποίων οι εισφορές 

δεν είναι εγγυητικές) μπορεί μόνο να νοηθεί εάν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής 

ευθύνης ή με ειδική νομοθετική ρύθμιση. 

4. Ζητήματα ασφάλισης των εταίρων

Μία ακόμη θεμελιώδους σημασίας 

διαφοροποίηση στις οικονομικές επιβαρύνσεις 

μεταξύ ενός εταίρου μιας ΙΚΕ και ενός 

εταίρου μίας οποιασδήποτε άλλης εταιρικής 

μορφής εντοπίζεται στην έλλειψη υποχρέωσης 

για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του νόμου 4387/2016 οι εταίροι 

σε εταιρείες μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ 
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υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 

πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές 

εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλιστα, 

στην περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι 

ασκούν και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 

με αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής 

και στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και κατά 

συνέπεια καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και 

ως μισθωτός (βάσει του άρθρου 38 του νόμου 

Κατρούγκαλου), στο πλαίσιο των προβλέψεων 

για την παράλληλη ασφάλιση. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και για μετόχους Ανωνύμων εταιρειών 

με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο ή ίσο με 

3%, οι οποίοι αποτελούν παράλληλα και μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στις εταιρίες μορφής ΙΚΕ, οι 

εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό 

πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην 

ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου 

δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών. Ενώ η εταιρική ιδιότητα καθεαυτή δε 

δημιουργεί τέτοια υποχρέωση, η ιδιότητα του 

διαχειριστή μιας ΙΚΕ, από την άλλη, δεσμεύει το 

πρόσωπο στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

μόνο όμως  για τις αμοιβές που λαμβάνει ως 

διαχειριστής, και όχι επί του εισοδήματος που 

προκύπτει από την εταιρική σχέση. 

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο 

εταίρος υπάγεται στο πεδίο του 

προαναφερθέντος άρθρου είναι όταν η εταιρεία 

συνιστά μονοπρόσωπη ΙΚΕ και άρα ενέχεται 

σε καταβολή εισφορών. Όταν μάλιστα είναι 

παράλληλα και διαχειριστής και μοναδικός 

εταίρος, το οποίο είναι και το συνήθως 

συμβαίνον, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει 

και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι 

ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του 

αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται 

από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων 

(μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

5. Εταιρικά όργανα 

Ως εταιρικά όργανα της ΙΚΕ αναγνωρίζονται 

από το νόμο τόσο ο διαχειριστής, ο οποίος είναι 

αρμόδιος για τη διαχείριση και εκπροσώπηση 

της εταιρείας, όσο και το σώμα των εταίρων 

οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις είτε 

συγκροτούμενοι σε συνέλευση είτε εκτός 

συνέλευσης. 

To ανώτερο και σημαντικότερο εταιρικό όργανο 

είναι το σώμα των εταίρων, στο οποίο 

συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και εκφράζουν 

τη βούληση του νομικού προσώπου. Το 

όργανο αυτό αποφασίζει για κάθε εταιρική 

υπόθεση συγκεντρώνοντας μάλιστα κατά 

κανόνα την αποφασιστική αρμοδιότητα για 

ορισμένα θέματα τα οποία δεν γίνεται, ούτε με 

καταστατική διάταξη να ανατεθούν σε άλλα 

όργανα. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις του 

καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των 
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αυξήσεων και μειώσεων του κεφαλαίου, ο 

διορισμός και η ανάκληση διαχειριστή, η έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων, η διανομή των 

κερδών, ο διορισμός ελεγκτή και η απαλλαγή 

του διαχειριστή από την ευθύνη, ο αποκλεισμός 

εταίρου, η λύση ή παράταση της διάρκειας της 

εταιρείας αλλά και η μετατροπή ή συγχώνευση 

της είναι ζητήματα επί των οποίων εξουσία έχει 

αποκλειστικά η συνέλευση. Εξαίρεση εντοπίζεται 

στην τροποποίηση του καταστατικού και στη 

δυνατότητα μειώσεων ή αυξήσεων κεφαλαίου 

οι οποίες μπορεί για συγκεκριμένες μόνο 

περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται στο νόμο 

για τις ΙΚΕ ή με διάταξη του καταστατικού να 

ανατίθενται και στο διαχειριστή. Η εν λόγω 

δυνατότητα συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτερη 

λήψη ορισμένων αποφάσεων της εταιρείας χωρίς 

διαδικαστικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. 

Κατά κανόνα το σώμα των εταίρων εκφράζει την 

εταιρική βούληση συνερχόμενο σε συνέλευση 

η οποία λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία 

φορά το έτος και  η οποία συγκαλείται από το 

διαχειριστή 8 ημερολογιακές ημέρες πριν από 

την πραγματοποίησή της. Με γνώμονα την 

απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του 

κόστους, προβλέφθηκε η δυνατότητα αποστολής 

των προσκλήσεων με όλα τα πρόσφορα μέσα, 

μεταξύ αυτών και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Αναγνωρίζεται παράλληλα και η δυνατότητα στη 

μειοψηφία των εταίρων να συγκαλούν μόνοι τους 

τη συνέλευση σε περίπτωση που ο διαχειριστής 

δεν προβεί σε αυτήν, χωρίς έτσι να χρειάζεται 

να εμπλακεί στη διαδικασία το δικαστήριο 

προκειμένου να διατάξει τη σύγκληση συνέλευσης, 

όπως συμβαίνει σε άλλα εταιρικά μορφώματα. Η 

συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από 

απόσταση  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ακόμη και ο τρόπος ψηφοφορίας για τη λήψη 

των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη 

συνέλευση είναι απλουστευμένος σε σχέση 

με τις απαιτήσεις των νόμων για άλλους 

εταιρικούς τύπους που προκρίνουν το διπλό 

σύστημα πλειοψηφίας (μεριδίων και εταίρων). 

Εν προκειμένω, απαιτείται απλή ή αυξημένη 

πλειοψηφία (μεριδίων), χωρίς να είναι αναγκαία 

η απαρτία. Σαφώς επιφυλάσσονται ορισμένες 

περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ομοφωνία, δεν 

αποτελούν, εντούτοις, τον κανόνα.

Μάλιστα, εξίσου σημαντική προς την ίδια 

κατεύθυνση της ευελιξίας των διαδικασιών 

καθίσταται και η πρόβλεψη του νόμου περί 

λήψης αποφάσεων ακόμη και εκτός συνέλευσης, 

αρκεί να έχουν ληφθεί εγγράφως με ομοφωνία 

και υπογραφή πρακτικού «δια περιφοράς» που 

συνιστά συστατικό έγγραφο.

H  εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας απονέμεται 

από το νόμο μόνο σε φυσικά πρόσωπα ή 

ακόμη και σε τρίτο- μη εταίρο και όχι σε 

νομικά πρόσωπα. Την ΙΚΕ διαχειρίζεται και 
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εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι εταίροι ενώ 

ελλείψει διαφορετικής καταστατικής πρόβλεψης, 

ισχύει η νόμιμη διαχείριση σύμφωνα με την 

οποία οι διαχειριστικές πράξεις ενεργούνται 

συλλογικά από όλους τους εταίρους, ή στη 

μονοπρόσωπη ΙΚΕ από το μοναδικό εταίρο.  Οι 

εξουσίες του διαχειριστή συνίστανται, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, στην διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων καθώς διενεργεί κάθε πράξη που 

αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση 

της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του 

σκοπού της. Εκτός των ανωτέρω, ουσιώδης είναι 

και η εξουσία εκπροσώπησης που διαθέτει ο 

διαχειριστής. Οι πράξεις του μάλιστα δεσμεύουν 

την εταιρεία ακόμη και αν βρίσκονται εκτός του 

εταιρικού σκοπού, ενώ ομοίως δεν αντιτάσσονται 

και σε τρίτους ούτε περιορισμοί της εξουσίας του 

διαχειριστή που απορρέουν από το καταστατικό 

ή από απόφαση των εταίρων, ακόμη και αν οι 

περιορισμοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας που ορίζονται στο νόμο18. Τέλος 

ο διαχειριστής υπέχει υποχρέωση πίστης και 

οφείλει να ενεργεί σύννομα. 

6. Επίλυση διαφορών

Η κρίση την οποία διέρχεται το ελληνικό 

σύστημα δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει την 

ανάγκη για επιτάχυνσης της απονομής της. Σε 

αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί 

18 Βλ. Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 671

η λειτουργικότητα του θεσμού της ΙΚΕ, 

επιλέχθηκε η υπαγωγή των διαφορών που 

προκύπτουν στα Ειρηνοδικεία, και μάλιστα 

κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 

Η εν λόγω επιλογή φαίνεται να στοχεύει στην 

αποτελεσματική αλλά και ταχεία επίλυση των 

υποθέσεων που μπορεί να δημιουργούνται 

κατά τη λειτουργία μίας ΙΚΕ. Βεβαίως, ο 

ανωτέρω κανόνας γνωρίζει ορισμένες εξαιρέσεις. 

Συγκεκριμένα, όπου το καταστατικό αναφέρεται 

σε «αγωγή» ή όταν προκύπτουν ζητήματα 

ευθύνης των εταίρων αλλά και υποθέσεις με 

τρίτους, τότε οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται 

κανονικά κατά τη τακτική διαδικασία. Αξίζει να 

αναφερθεί και η δυνατότητα να συμπεριληφθεί 

στο καταστατικό ρήτρα διαιτησίας ή 

διαμεσολάβησης για ορισμένες κατηγορίες 

διαφορών (οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της 

εταιρείας και των εταίρων), προκειμένου να 

προκριθεί και πάλι η ταχύτερη δυνατή επίλυση 

τους. 

Επίλογος

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΙΚΕ ως 

σχετικά νέου και καινοτόμου θεσμού στο τοπίο 

του εταιρικού δικαίου, είναι εύλογο να την έχουν 

καταστήσει προτιμητέα έναντι των υπόλοιπων 

εταιρικών μορφών. Η έλλειψη ελάχιστου 

απαιτούμενου κεφαλαίου, η ταχεία σύστασή της, 

η  ευελιξία στην λήψη των αποφάσεων, το ευνοϊκό 

ασφαλιστικό καθεστώς της αλλά και όλα τα λοιπά 
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πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, έχουν θεωρηθεί 

σημαντικοί παράγοντες που διευκολύνουν 

τους ενδιαφερόμενους για τη σύσταση μίας 

επιχείρησης να το πράξουν. Κατά συνέπεια, ο 

εν λόγω εταιρικός τύπος έχει δημιουργήσει 

πρόσφορες συνθήκες για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας σε μία ιδιαιτέρως δυσχερή 

οικονομική συγκυρία την οποία διανύει η χώρα.
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Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην αγορά των χρηματοοικονομικών μέσων 

γίνεται λόγος για τα υβριδικά μέσα (hybrid 

financial instruments) ή για υβριδικούς τίτλους 

ή υβριδικές κινητές αξίες (hybrid securities). 

Μάλιστα οι ανωτέρω όροι είναι ταυτόσημοι 

και εναλλάσσονται χωρίς ουσιαστική διαφορά. 

Τα υβριδικά μέσα αποτελούν μία μορφή 

ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Ειδικότερα, στη 

μεν κατηγορία της ενδιάμεσης χρηματοδότησης 

εντάσσονται όλες οι μορφές χρηματοδότησης 

που συνδυάζουν χαρακτηριστικά από κεφάλαιο 

και χρέος (αφανής εταιρία, δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης, τα συμμετοχικά δάνεια, τα 

δάνεια των εταίρων, οι αιώνιες ομολογίες, οι 

προνομιούχες μετοχές κ.λπ.), στη δε κατηγορία 

των υβριδικών μέσων ανήκουν οι κινητές αξίες 

στις οποίες ενώνονται στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 

και χρέους1. Με άλλα λόγια, η ενδιάμεση 

χρηματοδότηση αποτελεί το γένος και τα 

υβριδικά μέσα το είδος. 

1 Gullifer Louise and Jennifer Payne, Corporate 
Finance Law, Principles and Policy, Oxford and 
Portland, 2011, σελ. 33

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσε 

να διατυπωθεί ο ακόλουθος ορισμός. Υβριδικά 

ονομάζονται τα μέσα χρηματοδότησης 

που συνδυάζουν νομικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά μετοχής και ομολογίας2. Ο 

δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης των υβριδικών 

μέσων χρηματοδότησης έγκειται στην 

προσπάθεια δημιουργίας μίας κινητής αξίας, 

η οποία θα συνδυάζει τα θετικά στοιχεία του 

κεφαλαίου με τα θετικά στοιχεία του χρέους. 

Αυτό επιτυγχάνεται στο υβριδικό μέσο που 

περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία του 

επιτρέπουν να αντιμετωπίζεται άλλοτε ως 

κεφάλαιο και άλλοτε ως χρέος3. 

Δέον να διευκρινιστεί ότι η συνένωση των 

χαρακτηριστικών κεφαλαίου και χρέους αφορά 

κυρίως την οικονομική λειτουργία τους και δεν 

μεταφράζεται σε νομική ένωση4. Ειδικότερα, 

πρόκειται για οικονομική υβριδική φύση των 

2 Kamil Liberadzkiand Marc in Liberadzki, 
Hybrid Securities Structuring, Pricing and Risk 
Assessment, 2016, σελ. 1

3 Gullifer Louise and Jennifer Payne, ό.π., σελ. 
44

4 Κουλουριανός Θ., Η έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο, 
2012, σελ. 90

Υβριδικά μέσα χρηματοδότησης: Το παράδειγμα 
της Μετατρέψιμης ομολογίας (convertible bond) 
και της Ομολογίας με δικαίωμα προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών (equity warrant bond)

Σπινθουράκη Μαρίνα,                                                                                                             
Δικηγόρος, LLM Εταιρίες & Χρηματοδότηση ΕΚΠΑ
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εν λόγω κινητών αξιών, ενώ δεν ιδρύεται νέο 

υβριδικό μόρφωμα από πλευράς δικαίου. Με 

άλλα λόγια, δεν αναγνωρίζεται από απόψεως 

εταιρικού δικαίου και συγκεκριμένα από το ΚΝ 

2190/1920 υβριδικός τύπος κινητής αξίας. 

Πιο συγκεκριμένα, από νομικής απόψεως οι 

ομολογίες συνεχίζουν να διακρίνονται σαφώς 

από τις μετοχές. Ωστόσο, στη συναλλακτική 

πρακτική υπάρχουν πλέον μετοχές που 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά χρέους και 

ομολογίες που φέρουν στοιχεία ιδίων κεφαλαίων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί ένα υβριδικό 

χρηματοοικονομικό μέσο να εντάσσεται 

νομικώς στην κατηγορία της μετοχής αλλά από 

οικονομικής απόψεως να επιτελεί λειτουργίες 

χρέους, ή να εντάσσεται νομικώς στην κατηγορία 

των ομολογιών, αλλά να φέρει οικονομικά 

χαρακτηριστικά κεφαλαίου.

Συνεπώς, πρόκειται αφενός για τις υβριδικές 

ομολογίες και αφετέρου για τις υβριδικές 

μετοχές. Στις μεν ανήκουν οι μετατρέψιμες 

ομολογίες, οι αιώνιες ομολογίες, οι ομολογίες 

μειωμένης εξασφάλισης και οι ομολογίες με 

δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Στις 

δε εντάσσονται οι προνομιούχες μετοχές και οι 

εξαγοράσιμες μετοχές. 

Στη συνέχεια της παρούσας μελέτης 

προσεγγίζονται δύο επιμέρους υβριδικά 

χρηματοοικονομικά μέσα, ήτοι η μετατρέψιμη 

ομολογία (convertible bond) και η ομολογία 

με δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 

(equity warrant bond), τα οποία, κατά τη γνώμη 

της γράφουσας, έχουν μείζονα οικονομική 

σημασία στη συναλλακτική πρακτική. 

Β. ΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. Μετατρέψιμες ομολογίες  

Α. Έννοια και υβριδικός χαρακτήρας

Μετατρέψιμες ομολογίες (convertible bonds) 

ονομάζονται οι ομολογίες που παρέχουν στους 

κατόχους τους το δικαίωμα να μετατρέψουν 

αυτές σε μετοχές της εκδότριας εταιρίας. Η 

έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες 

ομολογίες ρυθμίζεται στο άρθρο 3α του 

ΚΝ 2190/1920 αλλά και στις διατάξεις του 

Ν 3156/2003 που αφορούν το ομολογιακό 

δάνειο, οι οποίες εφαρμόζονται παράλληλα 

αλληλοσυμπληρώνοντας τα κενά που 

προκύπτουν5. 

Ο υβριδικός χαρακτήρας της μετατρέψιμης 

ομολογίας συνίσταται ακριβώς στο γεγονός 

ότι ενσωματώνει το δικαίωμα μετατροπής της 

σε μετοχές της εκδότριας. Η αυτοδίκαιη και 

5 Βερβεσός Ν., εις Το Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, 
Τόμος Δέκατος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 298
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χωρίς την εκτελεστική σύμπραξη της εκδότριας 

ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της και η μεταβολή της έννομης θέσης του 

κατόχου της από πιστωτή σε μέτοχο της 

εταιρίας προσδίδουν στο εν λόγω χρεόγραφο 

χαρακτηριστικά ιδίων κεφαλαίων.

Αναλυτικότερα, στη μετατρέψιμη ομολογία το 

δικαίωμα μετατροπής συντρέχει διαζευκτικά με 

τα δικαιώματα που παρέχει ένα κοινό ομόλογο, 

ήτοι το δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου 

και το δικαίωμα απόληψης τόκου. Τα δε 

δικαιώματα είσπραξης του συμφωνηθέντος 

τόκου και επιστροφής του κεφαλαίου κατά τη 

λήξη της ομολογίας συνιστούν το στοιχείο 

της υποχρέωσης (debt component), ενώ το 

δικαίωμα μετατροπής συνιστά το στοιχείο 

των ιδίων κεφαλαίων (equity component) στη 

μετατρέψιμη ομολογία. Στοιχείο υποχρέωσης 

και στοιχείο ιδίων κεφαλαίων συνυπάρχουν στην 

μετατρέψιμη ομολογία και της προσδίδουν 

υβριδικό χαρακτήρα.

Τα δύο αυτά συνθετικά της στοιχεία λειτουργούν 

ως συγκοινωνούντα δοχεία και το γεγονός αυτό 

απεικονίζεται υπό προϋποθέσεις και λογιστικά6.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μείωσης της 

αξίας του στοιχείου της υποχρέωσης στη 

μετατρέψιμη ομολογία, υπάρχει ταυτόχρονη 

αύξηση της αξίας του στοιχείου ιδίων κεφαλαίων 

6 Εφόσον η εταιρία συντάσσει οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με ΔΛΠ

σε αυτή και το αντίστροφο.   Ήτοι στην 

περίπτωση που η άσκηση του δικαιώματος 

μετατροπής καθίσταται ιδιαίτερα επωφελής για 

τον ομολογιούχο (όπως όταν η αξία μετατροπής 

της μετατρέψιμης ομολογίας είναι μεγαλύτερη 

της τιμής μετατροπής ),, τότε αυξάνεται η 

αξία του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων, ενώ 

παράλληλα μειώνεται η αξία της υποχρέωσης. 

Η υβριδική φύση της συγκεκριμένης ομολογίας 

επιβεβαιώνεται και κατά την οικονομική 

αποτίμησή της. Η μετατρέψιμη ομολογία 

αποτιμάται στην ομολογιακή της αξία (bond 

value), η οποία υπολογίζεται όπως και η 

αξία μιας κοινής ομολογίας ήτοι με βάση τα 

χαρακτηριστικά του κινδύνου, της απόδοσης 

και της διάρκειας, αλλά ταυτόχρονα φέρει και 

την αξία μετατροπής της (conversion value), η 

οποία έγκειται στην εκάστοτε αξία των μετοχών 

που θα χορηγηθούν στον ομολογιούχο δανειστή 

κατά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής7. 

Σημειωτέο το γεγονός ότι ο κάτοχος των 

μετατρέψιμων ομολογιών έχει δικαίωμα 

μετατροπής και όχι υποχρέωση. Στην ελληνική 

θεωρία γίνεται λόγος για διαζευκτική ευχέρεια 

του ομολογιούχου δανειστή για ανταλλαγή 

των ομολογιών του με μετοχές της εκδότριας. 

Ειδικότερα, εάν η αγοραία αξία των μετοχών 

που θα αποδοθούν εξαιτίας της μετατροπής δεν 

7 Κουλουριανός Θ., Η έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο, 
2012, σελ. 87
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ανέλθει ποτέ σε υψηλά επίπεδα,  τότε ο κάτοχος 

έχει συμφέρον να παραμείνει ομολογιούχος 

δανειστής και να μην ασκήσει το δικαίωμα 

μετατροπής του8. 

Αναφορικά με την τιμή μετατροπής, κατά την 

ρητή απαγόρευση του δεύτερου εδαφίου 

της τρίτης παραγράφου του άρθρου 3α, η 

ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να 

είναι ανώτερη από την τιμή εκδόσεως της 

ανταλλασσόμενης ομολογίας. Η απαγόρευση 

αυτή είναι απόρροια της αρχής του πραγματικού 

σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου, η 

οποία επιβάλλει να καταβάλλεται από κάθε 

πρόσωπο εισφορά ίση με την ονομαστική αξία 

των αναλαμβανόμενων μετοχών είτε κατά την 

ίδρυση είτε κατά την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Έτσι, ο ανωτέρω περιορισμός 

απαγορεύει να καθορίζεται απολύτως ελεύθερα 

η τιμή μετατροπής και επιβάλλει η ονομαστική 

αξία των νέων -προερχόμενων από τη 

μετατροπή- μετοχών να είναι τουλάχιστον ίση 

και όχι μεγαλύτερη από την περιουσία που είχε 

εισρεύσει από την έκδοση των μετατρέψιμων 

ομολογιών. Σημειωτέο ότι για τον υπολογισμό 

της περιουσίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

έκδοσης των ομολογιών και όχι η ονομαστική 

αξία αυτών, η οποία μπορεί να είναι και 

μεγαλύτερη (έκδοση ομολογιών υπό το άρτιο).

8 Breasley /Myers /Marcus, Fundamentals of  
Corporate Finance, Eighth Edition, McGRAW- Hill 
International Edition, 2015, σελ. 430

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος 

μετατροπής, αυτό ασκείται με μονομερή 

απευθυντέα δήλωση προς την εταιρία, η οποία 

είναι συνήθως ανέκκλητη9 και θα πρέπει να 

συνοδεύεται με παράδοση των τίτλων των 

ομολογιών10. Ειδικότερα, η άσκηση του 

επιφέρει αυτοδικαίως και χωρίς την σύμπραξη 

της εκδότριας ισόποση αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας και μεταβολή της 

έννομης θέσης του κατόχου της, από πιστωτή σε 

μέτοχο. 

Περαιτέρω, το δικαίωμα μετατροπής έχει 

διακριτή οικονομική αξία, η οποία συνίσταται 

στην αξία των μετοχών που θα παραδοθούν 

σε ανταλλαγή της ομολογίας. Για το λόγο 

αυτό προστατεύεται από τις αρνητικές 

συνέπειες που έχει στην αξία του η ενδεχόμενη 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας. 

Συγκεκριμένα, μείωση της αξίας του δικαιώματος 

μετατροπής συντελείται στην περίπτωση της 

μείωσης της αξίας των μετοχών της εκδότριας 

μετά την αύξηση κεφαλαίου. Συνεπώς, κατά την 

περίπτωση αυτή, τα συμφέροντα των κατόχων 

μετατρέψιμων ομολογιών προστατεύονται με 

ειδικές ρήτρες περί αναπροσαρμογής της τιμής 

μετατροπής11. 

 

9 Βερβεσός Ν., ό.π., σελ. 311
10 Σωτηρόπουλος εις Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, 

Επιμέλεια ύλης Ευ. Περάκης, Τόμος Α, 2002, σελ. 468
11 Αναλυτικότερα για τις προστατευτικές ρήτρες, 

βλ. Ταρνανίδου Χ., Το δικαίωμα και η τιμή μετατροπής 
στις μετατρέψιμες ομολογίες, ΕπισκΕΔ, Τόμος Β., 1999, 
σελ. 427
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Β. Οικονομική σημασία 

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 

επιτελεί μείζονος σημασίας οικονομικές 

λειτουργίες για την εκδότρια εταιρία. 

Παράλληλα, η κατοχή μετατρέψιμου ομολόγου 

επιφέρει ουσιώδη οικονομικά πλεονεκτήματα για 

τον ομολογιούχο δανειστή. Για τους ανωτέρω 

λόγους η μετατρέψιμη ομολογία χαρακτηρίζεται 

ως ο υβριδικός τίτλος με τη μεγαλύτερη 

οικονομική σημασία12. 

Β.1. Χρηματοδότηση της εταιρίας και η 

αναδιάρθρωση του χρέους 

Η πώληση μετατρέψιμων ομολογιών επιτρέπει 

στην εκδότρια εταιρία να χρηματοδοτήσει τις 

ανάγκες της μέσω δανεισμού. Ο δανεισμός 

αυτός, όμως, δύναται να μετατραπεί σε κεφάλαιο 

στο μέλλον, μειώνοντας τις ταμειακές εκροές 

της εταιρίας, οι οποίες θα αντιστοιχούσαν 

στις πληρωμές προς τους ομολογιούχους 

δανειστές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η άσκηση του 

δικαιώματος μετατροπής μειώνει το χρέος της 

επιχείρησης, ενώ αυξάνει τα ίδια κεφάλαιά της. 

12 Αξίζει να αναφερθεί ότι η έκδοση μετατρέψιμων 
ομολόγων δύναται να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς 
που δεν προάγουν το εταιρικό συμφέρον, αλλά ίδια 
συμφέροντα του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ. 
Πρόκειται για το φαινόμενο που αποκαλείται «mana-
gerial entrenchment». Βλ. Igor Loncarski, Jenketer 
Horst, Chris Veld, «Why do companies issue con-
vertible bonds? A review of  theory and empirical 
evidence», 2006, σελ. 11,διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=837184 / Dent G., The Role of  
Convertible Securities in Corporate Finance, Journal of  
Corporation Law, Τόμος 21, 1996, σελ. 255

Το γεγονός αυτό βελτιώνει το δείκτη δανειακής 

επιβάρυνσης της εταιρίας13. 

Επιπροσθέτως, σημαντική είναι η συμβολή του 

εν λόγω χρηματοοικονομικού μέσου στη 

χρηματοδότηση της εταιρίας εξαιτίας της 

αυξημένης τιμής πώλησης του. Ειδικότερα, η 

αξία της συγκεκριμένης ομολογίας αποτελείται 

από το άθροισμα της αξίας της ομολογίας, το 

οποίο προσδιορίζεται σαν να επρόκειτο για κοινή 

ομολογία, και τη δυνητική αξία των μετοχών που 

θα προκύψουν αν η ομολογία μετατραπεί σε 

μετοχές. Σύνηθες είναι μάλιστα η τιμή αγοράς 

της μετατρέψιμης ομολογίας να είναι μεγαλύτερη 

από το άθροισμα των δύο αξιών14.

Β.2. Αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής 

χρηματοδότησης

Οι εταιρίες προβαίνουν στην έκδοση 

μετατρέψιμων ομολογιών στην περίπτωση που 

δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να διανέμουν 

μερίσματα στο προσεχές μέλλον15. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρία δεν μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί με αύξηση κεφαλαίου, 

καθώς κανένας επενδυτής δεν πρόκειται να 

αναλάβει μετοχικό τίτλο που δεν θα αποδώσει 

άμεσα μερίσματα. Αντιθέτως, ο επενδυτής θα 

13 Δράκος Α. και Καραθανάσης Γ., 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκδόσεις 
Μπένου, 2010, σελ. 301, 307

14 Δράκος Α. και Καραθανάσης Γ., ό. π., σελ. 307
15 Βερβεσός Ν., εις Το Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, 

Τόμος Δέκατος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 429
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προτιμήσει το μετατρέψιμο ομόλογο, το οποίο 

θα του αποδώσει τόκους, ενώ παράλληλα θα του 

παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μετοχές 

της εκδότριας ενόψει των μακροπρόθεσμων 

μελλοντικών μερισμάτων. 

Β.3. Φορολογικά πλεονεκτήματα

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των 

μετατρέψιμων ομολογιών, σε σύγκριση με 

λοιπά χρηματοδοτικά μέσα, μπορούν επίσης 

να οδηγήσουν μία εταιρία στην έκδοσή τους.  

Αναλυτικότερα, τα μετατρέψιμα ομόλογα 

έχουν ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς σε 

σχέση με τα ίδια κεφάλαια, καθώς οι τόκοι 

επί του χρέους που περιέχει το ομόλογο είναι 

μία δαπάνη που εκπίπτει από το φορολογητέο 

εισόδημα της εταιρίας16. Έτσι, τα μετατρέψιμα 

ομόλογα, μολονότι αποτελούν υπό αίρεση ίδια 

κεφάλαια, αποτελούν μία φορολογική ασπίδα 

υπέρ της εταιρίας (taxshield). Σε σύγκριση δε 

με το απλό ομόλογο, το οποίο επίσης παρέχει 

το προνόμιο της φορολογικής ασπίδας,  το 

μετατρέψιμο ομόλογο υπερτερεί. Ειδικότερα, 

τα απλά ομόλογα παρέχουν μεν φορολογικές 

ασπίδες υπέρ της εταιρίας, θέτουν όμως σε 

περισσότερο κίνδυνο την οικονομική πορεία 

της εταιρίας, καθώς ο υπερβολικός δανεισμός 

ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομική δυσπραγία. 

Εξ’ αντιδιαστολής, αυτό δεν συμβαίνει με τα 

16 Dent G., The Role of  Convertible Securities 
in Corporate Finance, Journal of  Corporation Law, 
Τόμος 21, 1996, σελ. 255

μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία μπορούν να 

μετατραπούν σε κεφάλαιο της εταιρίας και το 

χρέος της θα μειωθεί17.  

Β.4. Το κόστος χρηματοδότησης

Καθοριστικός λόγος για τον οποίο οι εταιρίες 

καταφεύγουν στην έκδοση μετατρέψιμου 

ομολόγου αποτελεί το γεγονός ότι θεωρούν 

το μετατρέψιμο χρέος φθηνότερη πηγή 

χρηματοδότησης18 σε σχέση με το απλό χρέος, 

καθώς φέρει χαμηλότερο επιτόκιο. Πράγματι, 

στην πράξη το επιτόκιο που συμφωνείται στις 

μετατρέψιμες ομολογίες είναι μικρότερο σε 

σχέση με τις κοινές19. Ο λόγος είναι ότι στη 

περίπτωση του εν λόγω ομολόγου, το δικαίωμα 

μετατροπής λειτουργεί ως «γλυκαντικό», το 

οποίο αφενός μεν συμβάλλει στην επίτευξη 

χαμηλότερου επιτοκίου, αφετέρου δε διευκολύνει 

την πώληση χρεωστικού τίτλου που, ειδάλλως, 

θα ήταν δύσκολο να πωληθεί20. Στην πράξη 

17 Igor Loncarski, Jenketer Horst, Chris Veld, ό.π., 
σελ. 10

18 Dent G., The Role of  Convertible Securities in 
Corporate Finance, ό.π., σελ. 255

19 Eilis Ferran, Look Chan Ho, Principles 
of  Corporate Finance, Second edition, Oxford 
University Press, 2013, σελ. 455 / Βερβεσός Ν., εις Το 
Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, Τόμος Δέκατος, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 429

20 Αναφορικά με τη μείωση του κόστους της 
χρηματοδότησης από την έκδοση υβριδικών μέσων, βλ. 
Tyrone M. Carlin, Nigel Finch και Guy Ford, Hybrid 
Financial Instruments, Cost of  Capital and Regulatory 
Arbitrage - An Empirical Investigation, The Journal of  
Applied Research in Accounting and Finance, 2006/ 
Οι ίδιοι, Do hybrid instruments lower the cost of  capi-
tal?, 2006,διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

h t t p s : / / p a p e r s . s s r n . c o m / s o l 3 / p a p e r s .
cfm?abstract_id=902202
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ένα ακόμα κίνητρο των εταιριών είναι ότι 

αντιλαμβάνονται το μετατρέψιμο ομόλογο ως 

έναν τρόπο πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου 

σε τιμή ανώτερη από την αγοραστική αξία των 

μετοχών, δεδομένου του ότι η τιμή μετατροπής 

είναι συνήθως υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή 

των μετοχών. 

Β.5. Μείωση των ριψοκίνδυνων 

επιχειρηματικών σχεδίων

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι μέτοχοι 

της εταιρίας επιθυμούν συνεχώς το κέρδος και 

για το λόγο αυτό συχνά επιλέγουν εγχειρήματα 

με υψηλό ρίσκο, τα οποία μπορεί να έχουν και 

ως αποτέλεσμα την οικονομική δυσπραγία της 

εταιρίας. Τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν 

να αποδυναμώσουν την επιθυμία των μετόχων 

για ανάληψη μεγάλων ρίσκων από τους 

μετόχους, καθώς οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι 

θα υποχρεούνται να μοιραστούν τα ενδεχόμενα 

μελλοντικά κέρδη από ένα ριψοκίνδυνο 

εγχείρημα με τους νέους μετόχους, οι οποίοι θα 

προκύψουν από την άσκηση του δικαιώματος 

μετατροπής21. Έτσι, στην περίπτωση της 

ύπαρξης κατόχων μετατρέψιμων ομολογιών, 

οι μέτοχοι δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον στην 

ανάληψη κινδύνων, δεδομένου του ότι θα 

μοιραστούν τα κέρδη που θα προκύψουν με 

21 Οι οικονομολόγοι ονομάζουν το φαινόμενο 
αυτό «risk incentive theory», βλ. Dent G., The Role of  
Convertible Securities in Corporate Finance, ό.π., σελ. 
244, με περαιτέρω παραπομπές

τους νέους μετόχους, οι οποίοι θα ασκήσουν 

το δικαίωμα μετατροπής λόγω της ανοδικής 

πορείας της εταιρίας. 

Β.6.  Η ασυμμετρία στην πληροφόρηση

Σύμφωνα με μερίδα θεωρητικών, βασικό κίνητρο 

για την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων 

είναι το γεγονός ότι μετριάζουν την 

αναποτελεσματικότητα των επενδύσεων, η 

οποία προκύπτει από την ασυμμετρία στην 

πληροφόρηση που έχουν οι επενδυτές22. Πιο 

συγκεκριμένα, η έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων 

φαίνεται να απαλύνει το εν λόγω πρόβλημα 

καθώς o λόγος μετατροπής των μετατρέψιμων 

ομολογιών – ο οποίος είναι γνωστός στους 

επενδυτές- αποτελεί σχετικά αξιόπιστο δείγμα 

για τα μελλοντικά κέρδη της εταιρίας. 

Εξάλλου, τα ως άνω αναφερόμενα αποτελούν την 

αιτία που τα μετατρέψιμα ομόλογα αγοράζονται 

ακριβότερα23 σε σχέση με τα απλά ομόλογα, 

ήτοι ότι εμπεριέχουν λιγότερο κίνδυνο, καθώς 

όσο μειώνεται ο κίνδυνος ικανοποίησης της 

επένδυσης τόσο αυξάνεται το κόστος της24. 

22 Dent G., The Role of  Convertible Securities 
in Corporate Finance, Journal of  Corporation Law, 
Τόμος 21, 1996, σελ.245, 248, 262

23 Breasley /Myers /Marcus, Fundamentals of  
Corporate Finance, Eighth Edition, McGRAW- Hill 
International Edition, 2015, σελ. 430

24 Igor Loncarski, Jenketer Horst, Chris Veld, 
«Why do companies issue convertible bonds? A review 
of  theory and empirical evidence» (2006), διαθέσιμο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=837184
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Β.7. Η έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ως 

καλός οιωνός

Η κεφαλαιακή διάρθρωση25 μιας εταιρίας εν 

γένει έχει καθοριστικό ρόλο στην εικόνα της 

στις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς ο βαθμός 

κινδύνου μιας εταιρείας εξαρτάται, μεταξύ 

άλλων, από τις οικονομικές της υποχρεώσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή αυτή και 

για τους λόγους που θα αναπτυχθούν κατωτέρω, 

η οικονομική σημασία των μετατρέψιμων 

ομολόγων συνίσταται στο γεγονός ότι η 

έκδοση αυτών θεωρείται καλός οιωνός για την 

οικονομική πορεία της εταιρίας.

Αναλυτικότερα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι μιας 

εταιρίας, οι οποίοι έχουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που δεν γνωρίζουν οι επενδυτές, 

στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του πλούτου της 

εταιρείας. Για το λόγο αυτό, έχουν κίνητρο να 

εκδίδουν νέες μετοχές όταν θεωρούν την εταιρεία 

υπερτιμημένη ή τουλάχιστον όχι υποτιμημένη, 

καθώς έτσι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας θα 

πωληθούν σε αξία ανώτερη από την αντικειμενική 

τους. Ωστόσο, οι επενδυτές γνωρίζουν τη 

συμπεριφορά αυτή και μειώνουν τις εκτιμήσεις 

τους για την αξία της εκδότριας εταιρίας, 

αντισταθμίζοντας έτσι το πληροφοριακό τους 

25 Κεφαλαιακή διάρθρωση εννοείται η μόνιμη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης, αποτελούμενη από 
το μακροπρόθεσμο δανεισμό και τα ίδια κεφάλαια, βλ. 
Δράκος Α. και Καραθανάσης Γ., Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου, 2010, σελ. 
405

μειονέκτημα. Το αποτέλεσμα της πρακτικής 

αυτής είναι αφενός η αρνητική αντίδραση των 

επενδυτών σε νέες προσφορές μετοχών και 

αφετέρου η μείωση της αξίας των υφιστάμενων 

αξιώσεων των μετόχων. 

Όταν δε οι διευθύνοντες σύμβουλοι αποφασίζουν 

να εκδώσουν χρεόγραφα, ενημερώνουν την 

χρηματιστηριακή αγορά ότι έχουν μία μυστική 

πληροφορία, η οποία συνίσταται στην αισιόδοξη 

μελλοντική πορεία της εταιρείας. Ωστόσο, ποτέ 

δεν θα εξέδιδαν χρεόγραφα, αν δεν γνώριζαν ότι 

η εταιρία έχει ήδη επαρκείς ταμειακές ροές για 

την αποπληρωμή των τόκων των ομολόγων. 

Υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων, υπάρχει 

από πλευράς εταιριών αφενός απροθυμία να 

εκδίδουν ίδια κεφάλαια, καθώς οι επενδυτές τα 

υποτιμούν, αφετέρου ανικανότητά να εκδίδουν 

μακροπρόθεσμα χρέη, καθώς δεν θα είναι σε 

θέση να καλύψουν τους τόκους τους. Αντί των 

προαναφερόμενων μέσων χρηματοδότησης, η 

εταιρία προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμων 

ομολόγων, στέλνοντας, έτσι, ένα θετικό μήνυμα 

στην αγορά σχετικά με την εμπιστοσύνη της 

διοίκησης στο μέλλον της εταιρίας. Με τον τρόπο 

αυτό, η εταιρεία αποφασίζει να διατηρήσει την 

αξία των μετοχών της, αυξάνοντας το κεφάλαιο 

της με καλύτερους όρους στο μέλλον αντί για να 

εκδώσει υποτιμημένες μετοχές σήμερα26.

26 Sasso Lorenzo, Capital Structure and 
Corporate Governance: The Role of  Hybrid Financial 
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II. Ομολογία με δικαίωμα 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών  
(equity warrant bond)

A. Έννοια και υβριδικός χαρακτήρας

Η ομολογία με δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης 

μετοχών είναι μια κοινή ομολογία, η οποία 

εκδίδεται από την εταιρία από κοινού με 

δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, το 

οποίο ενσωματώνεται σε ξεχωριστό αξιόγραφο. 

Το εν λόγω ξεχωριστό αξιόγραφο ονομάζεται 

στην αλλοδαπή  «stock purchase warrant», 

ενώ στην ημεδαπή «τίτλος παραστατικός 

δικαιώματος κτήσης μετοχών»27. Ειδικότερα, 

γίνεται λόγος για μία ομολογία η οποία αφενός 

παρέχει τα δικαιώματα της κοινής ομολογίας, 

ήτοι επιστροφή κεφαλαίου και απόληψη τόκου, 

αφετέρου συνοδεύεται από αξιόγραφο που 

ενσωματώνει δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης 

μετοχών. 

Σε περίπτωση άσκησης του ως άνω δικαιώματος, 

η εκδότρια προβαίνει σε αύξηση κεφαλαίου με 

έκδοση νέων μετοχών28. Συγκεκριμένα, πρόκειται 

Instruments, 2012, Thesis submitted to London School 
of  Economics and Political Science, σελ. 141 επ.

27 Λιναρίτης, Τα warrants («τίτλοι παραστατική 
δικαιωμάτων κτήσης μετοχών») ως εργαλείο της 
κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) 
αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, Τόμος ΞΕ’, 2014, σελ. 1

28 Κουλουριανός Θ., Η έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο, 
2012, σελ. 106

για δικαίωμα προαίρεσης29 απόκτησης μετοχών 

της εκδότριας ή ακόμα και τρίτης εταιρείας, 

εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

ή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και σε 

μία εκ των προτέρων καθορισμένη σχέση και 

τιμή, με μονομερή δήλωση του δικαιούχου. Η 

ιδιαιτερότητα του δικαιώματος έγκειται στο 

γεγονός της αξιογραφικής ενσωμάτωσης. 

Σημειωτέο ότι το «stock purchase warrant», 

άλλως «τίτλος παραστατικός δικαιώματος 

κτήσης μετοχών» αποτελεί ειδικότερη έκφανση 

του warrant. Από πλευράς δικαίου, το warrant 

είναι ένα ενσωματωμένο σε αξιόγραφο δικαίωμα 

προαίρεσης, ήτοι ένα αποκλειστικό δικαίωμα του 

δικαιούχου να αγοράσει ή να αποκτήσει άλλα 

αξιόγραφα υπό συγκεκριμένους όρους. Σε κάθε 

περίπτωση πρόκειται για διαπλαστικό δικαίωμα 

για κατάρτιση της κύριας σύμβασης (ως επί το 

πλείστον πώλησης μετοχών) και όχι υποχρέωση 

του δικαιούχου.

Μάλιστα, το γεγονός της χωριστής αξιογραφικής 

ενσωμάτωσης επιτρέπει στον δικαιούχο να 

διαπραγματευτεί τους δύο τίτλους ξεχωριστά 

και να μεταβιβάσει τον ένα ανεξάρτητα από τον 

άλλο.  Αυτό σημαίνει ότι μολονότι η ομολογία 

και το δικαίωμα προαίρεσης εκδόθηκαν μαζί, 

δύναται να αποχωριστούν, στην περίπτωση που 

29 Γεωργιάδης Α., Σύμφωνον προαιρέσεως και 
δικαίωμα προαιρέσεως, 1970
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ομολογιούχος δανειστής επιθυμεί να μεταβιβάσει 

τον ένα από τους δύο τίτλους. 

Ο υβριδικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης 

ομολογίας συνίσταται στο γεγονός ότι 

παρουσιάζει τα στοιχεία της κοινής ομολογίας 

(επιστροφή κεφαλαίου και τόκο) και ταυτόχρονα 

παρέχει στον ομολογιούχο δανειστή το δικαίωμα 

να αποκτήσει μετοχές, με μονομερή δήλωση 

του30. Ειδικότερα, προσομοιάζει κατά πολύ στην 

υβριδική φύση της μετατρέψιμης ομολογίας, 

καθώς και οι δύο φέρουν ως ιδιαίτερο γνώρισμα 

το συνδυασμό της ομολογίας (χρέους) και του 

δικαιώματος μελλοντικής απόκτησης μετοχών31 

(κεφαλαίου).  Ωστόσο, απαντώνται θεμελιώδεις 

διαφορές μεταξύ τους32, όπως θα αναπτυχθεί 

παρακάτω. 

Κατά τη γνώμη της γράφουσας, στην περίπτωση 

που ο κάτοχος του τίτλου είτε μεταβιβάσει το 

warrant είτε ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης 

του – αποκτώντας μετοχές-, τότε η ομολογία 

(equity warrant bond)θα απωλέσει τον υβριδικό 

χαρακτήρα της και στο εξής θα πρόκειται 

για μία κοινή ομολογία. Ισχύει βέβαια και το 

αντίστροφο, ήτοι το warrant που θα αποχωριστεί 

30 Eilis Ferran, Look Chan Ho, Principles of  
Corporate Finance, Second edition, Oxford University 
Press, 2013, σελ. 51

31 Hills George, California Law Review, Τόμος 
XIX, Convertible Securities-Legal Aspects and 
Draftsmanship, 1930, σελ. 4 / Βερβεσός Ν., Το 
Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, Τόμος Δέκατος, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 312

32 Berle A., Convertible Bonds and Stock 
Purchase Warrants, Yale Law Journal, τόμος36, 1927, 
σελ. 651

από την ομολογία και θα αποκτηθεί κατά 

παραγωγό τρόπο από ένα επενδυτή δεν έχει 

υβριδική φύση, καθώς δεν φέρει πλέον στοιχεία 

χρέους. Συνεπώς, υβριδικό χρηματοοικονομικό 

μέσο αποτελεί μόνο το ομόλογο που συνοδεύεται 

από δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 

(equity warrant bond)33.

Η περίπτωση της έκδοσης ομολογίας με 

δικαίωμα προαίρεσης πρέπει δε να διακρίνεται 

από την έκδοση αποκλειστικά δικαιωμάτων 

προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Στην τελευταία 

περίπτωση η ανώνυμη εταιρία προβαίνει 

στην έκδοση μόνο τίτλων παραστατικών 

δικαιωμάτων προαίρεσης (warrant), τα 

οποία διαπραγματεύονται αυτόνομα στην 

χρηματοπιστωτική αγορά χωρίς παράλληλη 

έκδοση ομολογιών. Πρόκειται για τα 

αποκαλούμενα «naked warrants»34, που όμως 

δεν μπορούν να θεωρηθούν υβριδικοί τίτλοι 

χρηματοδότησης, δεδομένης της έλλειψης 

χαρακτηριστικών χρέους. 

Β. Οικονομική σημασία 

Η οικονομική σημασία των ομολογιών με 

δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 

συνίσταται στο γεγονός ότι παρέχουν στον 

επενδυτή αφενός σταθερό εισόδημα από την 

33 Gullifer Louise and Jennifer Payne, Corporate 
Finance Law, Principles and Policy, Oxford and 
Portland, 2011, σελ. 45

34 Βερβεσός Ν., Το Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, 
Τόμος Δέκατος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 313
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απόληψη τόκου, αφετέρου τη δυνατότητα 

κέρδους35 από την άσκηση ή τη μεταβίβαση 

του δικαιώματος προαίρεσης. Συγκεκριμένα, η 

άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους 

του επενδυτή επιφέρει την απόκτηση μετοχών σε 

προκαθορισμένη σχέση και τιμή. Λαμβάνοντας 

αυτό υπόψη, ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει το 

δικαίωμα του σε περίοδο αύξησης της τιμής της 

υποκείμενης μετοχής και να αποκομίσει κατ’ 

αυτόν τον τρόπο οικονομικό όφελος. 

Άλλωστε, σημαντική είναι και η ευελιξία που 

προσφέρει η ομολογία με δικαίωμα προαίρεσης 
36 η οποία επιτρέπει στον κάτοχο της να 

αξιοποιήσει τις οικονομικές εξελίξεις υπέρ 

του. Αναλυτικότερα, ο επενδυτής δύναται να 

διατηρήσει τους δύο ξεχωριστούς τίτλους 

ώστε να τους αξιοποιεί όπως αναπτύχθηκε 

ανωτέρω. Εναλλακτικά, δύναται να μεταβιβάσει 

την ομολογία και να διατηρήσει το δικαίωμα 

προαίρεσης έως την αύξηση στην τιμή της 

υποκείμενης μετοχής. Τέλος, εφόσον οι 

οικονομικές συνθήκες συνηγορούν, δύναται να 

μεταβιβάσει το δικαίωμα προαίρεσης και να 

διατηρήσει την ομολογία37. 

35 Βερβεσός, Το Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, 
Τόμος Δέκατος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 311

36 Heys Samuel and Reiling Henry, Sophisticated 
financial took: the warrant, Harvard Business Review, 
1969, σελ. 142

37 Κουλουριανός Θ., Η έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο, 
2012, σελ. 107

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η οικονομική σημασία 

του warrant ως αυτόνομου τίτλου. Ειδικότερα, 

οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης είναι μία 

από τις βασικότερες κατηγορίες παραγώγων 

και το warrant ως τίτλος παραστατικός τέτοιας 

σύμβασης μπορεί να θεωρηθεί παράγωγο38. Αυτό 

σημαίνει ότι η αξία του warrantεξαρτάται από 

την αξία του υποκείμενου στοιχείου του, το οποίο 

στην προκειμένη περίπτωση είναι οι μετοχές που 

θα αποκτήσει ο δικαιούχος. 

Ωστόσο, τα warrants έχουν αυτοτελή 

οικονομική αξία η οποία επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες και διακρίνεται από την 

οικονομική αξία των μετοχών στις οποίες 

αντιστοιχούν39. Συγκεκριμένα, οι παράμετροι 

που επιδρούν στην αξία του warrantείναι η τιμή 

εξάσκησης, ήτοι το τίμημα για την απόκτηση 

κάθε μετοχής, ο χρόνος ως τη λήξη του τίτλου, 

το μέρισμα που εκτιμάται ότι θα πληρώσει 

η υποκείμενη μετοχή και η μεταβλητότητα 

των αποδόσεων της. Ειδικότερα, η τιμή του 

τίτλου αυξάνεται όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή 

εξάσκησης, ενώ μειώνεται όσο πλησιάζει η 

ημερομηνία λήξης του τίτλου. Περαιτέρω, το 

μέρισμα που υποθετικά αποδίδει η υποκείμενη 

σχέση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξία του.

38 Λιναρίτης, Τα warrants (“τίτλοι παραστατική 
δικαιωμάτων κτήσης μετοχών») ως εργαλείο της 
κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) 
αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, Τόμος ΞΕ’, 2014, σελ. 2

39 Berle A., Convertible Bonds and Stock 
Purchase Warrants, Yale Law Journal, τόμος36, 1927, 
σελ. 657
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Γ. Η ομολογία με δικαίωμα προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών κατά το ελληνικό 
εταιρικό δίκαιο 

Η έκδοση τίτλων με δικαίωμα προαίρεσης από 

κοινού με ομολογία αποτελεί διαδεδομένο 

θεσμό σε αλλοδαπές έννομες τάξεις, όπως 

η γαλλική, η γερμανική και η αμερικανική. 

Αντιθέτως, η εν λόγω έκδοση δεν συνάδει με το 

ελληνικό εταιρικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα, η άσκηση του δικαιώματος 

προαίρεσης από τον κάτοχο του τίτλου 

συνεπάγεται αύξηση κεφαλαίου και έκδοση νέων 

μετοχών, τις οποίες θα αποκτήσει ο δικαιούχος. 

Αναλυτικότερα, η έκδοση του τίτλου (war-

rant) από την ανώνυμη εταιρία προσιδιάζει 

σε σύμβαση για ανάληψη νέων μετοχών, στο 

πλαίσιο της οποία ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα 

να προκαλέσει μονομερώς την κατάρτιση της 

σύμβασης ανάληψης υπό προκαθορισμένους 

όρους. Στους όρους αυτούς ανήκει και η 

καταβολή του ποσού των νεοεκδιδόμενων 

μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί στην αύξηση 

κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας. Συνεπώς, η 

έκδοση του warrantαντιστοιχεί σε διαδικασία 

αύξησης κεφαλαίου υπό αίρεση40.

40 Λιναρίτης, Τα warrants (“τίτλοι παραστατική 
δικαιωμάτων κτήσης μετοχών») ως εργαλείο της 
κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) 
αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, Τόμος ΞΕ’, 2014, σελ. 39

Στον ΚΝ 2190/1920 δεν απαντάται γενική 

πρόβλεψη αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου 

υπό αίρεση. Ωστόσο, από συγκεκριμένες 

διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται η αύξηση 

κεφαλαίου υπό αίρεση. Οι διατάξεις αυτές 

αφορούν την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων 

(άρθρο 3α), τη χορήγηση από την εταιρία 

δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχών στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό 

της εταιρίας (άρθρο 13 παρ. 13) και την 

περίπτωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης 

για αύξηση κεφαλαίου με εξουσιοδότηση 

στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για 

την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (άρθρο 

13 παρ. 6)41. Συμπερασματικά, η αύξηση 

κεφαλαίου υπό αίρεση προϋποθέτει ειδική 

νομοθετική αναγνώριση, όπως και στις ανωτέρω 

τρεις περιπτώσεις.

Η έκδοση τίτλου που χορηγεί δικαίωμα 

προαίρεσης απόκτησης μετοχών στον εκάστοτε 

κομιστή του τίτλου δεν εντάσσεται στις ως 

άνω περιπτώσεις. Η περίπτωση με την οποία 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες είναι αυτή 

της χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης στο 

διοικητικό συμβούλιο και στο προσωπικό της 

εταιρίας42. Ωστόσο, η διάταξη που προβλέπει τα 

41 Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες,7η ενημερωμένη 
έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 457

42 Αναλυτικότερα για το ζήτημα βλ. Αλεξανδρίδου 
Ε., Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2012, σελ. 350 επ. και 506 / Καραμανώλης Π., Παροχή 
δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε εργαζόμενους, 
διευθυντές και μέλη ΔΣ εισηγμένων ΑΕ, ΔΕΕ, 1997, 
σελ. 248 επ.
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εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης είναι εξαιρετικού 

χαρακτήρα, καθώς επιτρέπει την έκδοση υπό 

ειδικούς όρους. Περαιτέρω, πρόκειται για 

διάταξη που αφορά ειδική κατηγορία προσώπων 

στους οποίους δύναται να χορηγηθούν τα 

δικαιώματα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί η 

αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 

13 παρ. 13 σε λοιπές περιπτώσεις που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. 

Συνεπώς, αποκλείεται η εφαρμογή της και στην 

περίπτωση του warrant.

Εξάλλου, τα αυτόνομα δικαιώματα προαίρεσης 

που αποκτώνται με τις ομολογίες αντιβαίνουν 

στην αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 

μετόχων, ενώ αντιστρατεύονται και το δικαίωμα 

προτίμησης των μετόχων. Συγκεκριμένα, η 

χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με την 

έκδοση ομολογιών παραβιάζει την αρχή 

της ισότητας εφόσον τα δικαιώματα αυτά 

αποκτήσουν ορισμένοι εκ των μετόχων, ενώ 

παραβιάζει το δικαίωμα προτίμησης των 

υφιστάμενων μετόχων, εφόσον τα δικαιώματα 

παρέχονται προς τρίτους. 

Τέλος, η έκδοση των δικαιωμάτων προαίρεσης 

απόκτησης μετοχών δεν δύναται να θεωρηθεί 

έκτακτη αύξηση κεφαλαίου, δεδομένων των 

οικονομικών και χρονικών περιορισμών που 

τίθενται στην περίπτωση αυτή, οι οποίες 

βεβαίως δεν πληρούνται στην προκειμένη 

περίπτωση όπου η απόκτηση μετοχών επαφίεται 

στην διακριτική ευχέρεια του κατόχου του 

δικαιώματος προαίρεσης43.

Συμπερασματικά, η δυνατότητα έκδοσης 

δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία 

ενσωματώνονται σε χωριστό αξιόγραφο και 

διαχωρίζονται από την ομολογία δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί στις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του 

ελληνικού εταιρικού δικαίου, αλλά απαιτείται 

ειδική μελλοντική νομοθετική αναγνώριση44 

αυτών στην ημεδαπή έννομη τάξη.  

Δ. Διαφορές από την μετατρέψιμη ομολογία

Η ομολογία με δικαίωμα προαίρεσης 

διαφοροποιείται από την μετατρέψιμη 

ομολογία εξαιτίας της χωριστής αξιογραφικής 

ενσωμάτωσης του δικαιώματος προαίρεσης45. 

Συγκεκριμένα, ο τίτλος που ενσωματώνει το εν 

λόγω δικαίωμα (warrant), μολονότι εκδίδεται 

μαζί με την ομολογία, είναι ανεξάρτητος από 

αυτήν και δύναται, όπως προαναφέρθηκε, να 

μεταβιβαστεί – αλλά και να διαπραγματευτεί -

43 Λιναρίτης, Τα warrants (“τίτλοι παραστατική 
δικαιωμάτων κτήσης μετοχών») ως εργαλείο της 
κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) 
αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, Τόμος ΞΕ’, 2014, σελ. 39

44 Νομοθετική αναγνώριση υπήρξε στο πλαίσιο 
του Νόμου 3864/2010 «για την ανακεφαλαιοποίηση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων», σύμφωνα με τον οποίο τίτλοι 
παραστατικοί δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης 
μετοχών εκδίδονταν στο πλαίσιο ανάληψης μετοχών

45 Αναλυτικότερα για τη σύγκριση ανάμεσα σε 
μετατρέψιμη ομολογία και ομολογία με δικαίωμα 
προαίρεσης βλ. Heys Samueland Reiling Henry, 
Sophisticated financial took: the warrant, Harvard 
Business Review, 1969, σελ. 141 επ.



modern magazine

ΕπΟιΔ  51

ανεξάρτητα από αυτή. 

Περαιτέρω, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η 

άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν 

σημαίνει απόσβεση των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από την ομολογία46. Αναλυτικότερα, 

ο ομολογιούχος δανειστής δικαιούται να ζητήσει 

επιστροφή κεφαλαίου και τόκους ακόμη και 

μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης47. 

Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που ο 

δικαιούχος μεταβιβάσει το warrant. Συνεπώς, 

τα δικαιώματα που παρέχει στον κάτοχό της η 

ομολογία και τα δικαιώματα που προσφέρει το 

warrant συντρέχουν σωρευτικώς. Με άλλα λόγια, 

το χρέος που ενσωματώνει η ομολογία δεν 

αποσβήνεται από την άσκηση του δικαιώματος 

προαίρεσης και ο κάτοχος της ομολογίας 

διατηρεί τα δικαιώματα που απορρέουν 

από αυτήν.

Αντιθέτως, στην περίπτωση της μετατρέψιμης 

ομολογίας το δικαίωμα μετατροπής συντρέχει 

διαζευκτικά με τα δικαιώματα που παρέχει ένα 

κοινό ομόλογο, ήτοι το δικαίωμα επιστροφής 

κεφαλαίου και το δικαίωμα απόληψης τόκου. 

Αυτό σημαίνει ότι η άσκηση του δικαιώματος 

μετατροπής συνεπάγεται κατάργηση της 

δυνατότητας του ομολογιούχου δανειστή να 

46 Berle A., Convertible Bonds and Stock 
Purchase Warrants, Yale Law Journal, τόμος36, 1927, 
σελ. 652

47 Στοϊκός Ε., σε Ανώνυμες Εταιρίας, 
Επιστημονική διεύθυνση Αντωνόπουλος Β. Γ. και 
Μουζούλας Σπ., Τόμος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013, 
σελ. 356

ζητήσει απόδοση του κεφαλαίου του και απόληψη 

τόκου48. Συμβαίνει όμως και το αντίστροφο, 

ήτοι η επιστροφή του κεφαλαίου της ομολογίας 

στον επενδυτή αποκλείει στο εξής την άσκηση 

του δικαιώματος μετατροπής. Συμπερασματικά, 

οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών μπορούν 

εναλλακτικά είτε να αξιώσουν την επιστροφή 

του κεφαλαίου που κατέβαλαν στην εταιρία, είτε 

να ζητήσουν τη μετατροπή της ομολογίας τους 

σε μετοχές.

Αυτή είναι λοιπόν η βασικότερη διαφορά των 

δύο χρηματοοικονομικών μέσων, ότι δηλαδή 

το δικαίωμα προαίρεσης που ενσωματώνει η 

μετατρέψιμη ομολογία συνυπάρχει με την 

ομολογία στο ίδιο αξιόγραφο. Για το λόγο 

αυτό, η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής  

καταργεί την ομολογιακή σχέση49.

Τέλος, σημαντική διαφορά της μετατρέψιμης 

ομολογίας είναι ότι ο κάτοχος αυτής απλώς 

θα ανταλλάξει τον τίτλο του με μετοχές της 

εκδότριας ή τρίτης εταιρίας, ενώ ο κάτοχος του 

warrant, εκτός από την ανταλλαγή του τίτλου 

του, υποχρεούται και στην καταβολή χρηματικού 

ποσού για την απόκτηση των μετοχών50.

48 Eilis Ferran, Look Chan Ho, Principles of  
Corporate Finance, Second edition, Oxford University 
Press, 2013, σελ. 455 / Ταρνανίδου Χ., Το δικαίωμα 
και η τιμή μετατροπής στις μετατρέψιμες ομολογίες, 
ΕπισκΕΔ, Τόμος Β., 1999, σελ. 422

49 Eilis Ferran, Look Chan Ho, Principles of  
Corporate Finance, Second edition, Oxford University 
Press, 2013, σελ. 51

50 Breasley /Myers /Marcus, Fundamentals of  
Corporate Finance, Eighth Edition, McGRAW- Hill 
International Edition, 2015, σελ. 431
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Ι. Εισαγωγή

Στις 18-01-2017 τέθηκε σε εφαρμογή ο 

κανονισμός 655/2014 με τον οποίο 

εισάγεται ένα ευρωπαϊκό ασφαλιστικό μέτρο 

με τη μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης 

λογαριασμού στα χέρια τράπεζας ως τρίτης, 

ως ένα πρόσθετο όπλο στη φαρέτρα του 

δανειστή. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή διαταγή 

δέσμευσης λογαριασμού, με την οποία μπορεί 

να γίνει δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 

ενός οφειλέτη που τηρούνται σε τράπεζα 

διαφορετικού κράτους μέλους από την κατοικία 

του δανειστή. Για παράδειγμα, ο δανειστής 

Α, κάτοικος Ελλάδας, έχει απαίτηση κατά του 

Β, κατοίκου Ιταλίας, ο οποίος τηρεί τραπεζικό 

λογαριασμό σε ιταλική τράπεζα. Ο Α μπορεί 

πλέον με τον κανονισμό 655/2014 να δεσμεύσει 

τον τραπεζικό λογαριασμό του Β στην ιταλική 

τράπεζα εκδίδοντας την ευρωπαϊκή διαταγή 

δέσμευσης χωρίς ειδοποίηση του Β και χωρίς 

τήρηση διαδικασιών κήρυξης εκτελεστότητας. 

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης εισήχθη στον 

ΚΠολΔ με το ν. 4509/2017, ο οποίος θέσπισε 

το άρθρο 738 Α, προκειμένου να ρυθμιστούν 

ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες. 

Στόχος του κανονισμού είναι η απλοποίηση και 

διευκόλυνση της ικανοποίησης χρηματικών 

απαιτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για 

μια διαδικασία «fast track», η οποία αποσκοπεί 

στην καταπολέμηση νομοθετικών κενών που 

απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της ενωσιακής 

αγοράς και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών. Με το ασφαλιστικό 

μέτρο της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης 

επιτυγχάνονται δύο στόχοι: α) καθιερώνεται 

σε όλα τα κράτη μέλη ενιαία διαδικασία για 

την προληπτική προστασία των χρηματικών 

απαιτήσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις• 

β) καθιερώνεται σε μεγάλο βαθμό ενιαίος 

τρόπος εκτέλεσης του ασφαλιστικού μέτρου 

από τις τράπεζες και τις αρμόδιες αρχές όλων 

των κρατών μελών. Είναι η πρώτη φορά που, 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζεται η 

ανομοιογένεια της προληπτικής προστασίας 

στα κράτη μέλη. Όπως χαρακτηριστικά 

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού 
κατά τον Κανονισμό 655/2014

Σταυρουλάκη Δημητρία,                                                                                                             
Ασκούμενη Δικηγόρος, LLM Αστικού, Αστ. Δικονομικού και 
Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ 
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επισημαίνεται1, η νομοθετική ανομοιομορφία 

στην εκτέλεση των διαδικασιών πληρωμής 

αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του Ευρωπαϊκού 

Αστικού Δικονομικού Δικαίου. 

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού προκύπτει από το συνδυασμό 

των άρθρων 2,3 και 54. Σύμφωνα με το 

άρθρο 2, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο για 

χρηματικές απαιτήσεις και μόνο στις αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις. Το πεδίο υποθέσεων 

που καταλαμβάνει ταυτίζεται, δηλαδή, πλήρως 

με τους κανονισμούς Βρυξέλλες 1 και Βρυξέλλες 

1Α. Ο ενωσιακός νομοθέτης επιδιώκει έτσι να 

εισαγάγει μια ευρωπαϊκή διαταγή- ασφαλιστικό 

μέτρο που θα συμπληρώνει τις δυνατότητες που 

δίνονται από τους κανονισμούς αυτούς στο πεδίο 

της εκτέλεσης (πλέον μόνο από τον  Βρυξέλλες 

1Α). Η συμπληρωματική λειτουργία του νέου 

κανονισμού επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 

48, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι ο κανονισμός 655/ 

2014 δε θίγει την εφαρμογή του κανονισμού 

1215/2012, καθώς και από το γεγονός ότι το 

ΔΕΚ κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του 

Κανονισμού Βρυξέλλες 1, δε δεχόταν ότι 

υπάγονται τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν 

1 Leonor Valente Monteiro,  The Bank Account 
Preservation Procedure in the European Union 
Regulation (EU) No 655/2014 of  the European 
Parliament and of  the Council 15 of  May 2014, UNIO 
- EU Law Jounal. Vol. 1, No. 1, July 2015, σελ 121

εκδοθεί χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου του 

αιτούντος2. 

Ο κανονισμός στην παράγραφο 1 εδάφιο β και 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 θέτει ο ίδιος 

τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του, οι 

οποίες θυμίζουν τις αντίστοιχες εξαιρέσεις του 

κανονισμού Βρυξέλλες 1Α3. Έτσι εξαιρούνται 

από την εφαρμογή του κανονισμού οι υποθέσεις 

φορολογικού, τελωνειακού και διοικητικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και οι περιπτώσεις 

ευθύνης του κράτους κατά την άσκηση 

κρατικής εξουσίας (οι οποίες έτσι και αλλιώς 

θα εξαιρούνταν λόγω του ότι δεν είναι αστικές 

ή εμπορικές). Παράλληλα, ο κανονισμός δεν 

αφορά περιουσιακές αξιώσεις που πηγάζουν 

από την έννομη σχέση του γάμου ή λόγω 

κληρονομικής διαδοχής (εδώ εντάσσεται και 

η υποχρέωση διατροφής λόγω θανάτου), 

παρόλο που στην πρόταση κανονισμού αυτές οι 

διαφορές απαριθμούνταν. Επιπλέον, εξαιρούνται 

οι απαιτήσεις κατά οφειλέτη που έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, οι 

διαφορές από κοινωνική ασφάλιση και διαιτησία. 

Επίσης, η δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκής 

διαταγής δέσμευσης λογαριασμού δε μπορεί 

να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις ακατάσχετων 

απαιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται από τον 

κανονισμό και τις νομοθεσίες των κρατών μελών. 

2 ΔΕΚ 21.5.1980 Denilauler/Couchet, 125/79 
Συλλογή Νομολογίας 1980, 1553

3 βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2
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Για την κατάφαση του πεδίου εφαρμογής του 

κανονισμού δεν αρκεί ο χαρακτήρας της 

διαφοράς ως αστικής ή εμπορικής. Πρέπει η 

διαφορά αυτή να είναι και διασυνοριακή4. Η 

έννοια της διασυνοριακής διαφοράς δίνεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού. Κατά το άρθρο 

αυτό «μια υπόθεση είναι διασυνοριακή όταν 

ο τραπεζικός λογαριασμός ή οι τραπεζικοί 

λογαριασμοί που πρέπει να δεσμευτούν βάσει 

της διαταγής δέσμευσης τηρούνται σε κράτος 

μέλος διαφορετικό από: 

α) το κράτος μέλος του δικαστηρίου στο οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση της διαταγής 

δέσμευσης κατά το άρθρο 6, ή β) το 

κράτος μέλος της κατοικίας του δανειστή».

Από τη διατύπωση της διάταξης καθίσταται 

φανερό ότι κρίσιμα στοιχεία για την κατάφαση 

του διασυνοριακού χαρακτήρα της διαφοράς 

είναι: α) το κράτος μέλος στο οποίο τηρείται ο 

τραπεζικός λογαριασμός και β) η κατοικία του 

δανειστή σε δεσμευόμενο από τον Κανονισμό 

κράτος μέλος. Η κατοικία του οφειλέτη 

παραμένει αδιάφορη, μπορεί δε να εντοπίζεται 

σε κράτος μέλος μη δεσμευόμενο από τον 

Κανονισμό, όπως η Βρετανία ή η Δανία (οι 

οποίες αυτοεξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού), ή και σε τρίτο κράτος • αρκεί 

4 βλ. αντίστοιχα στον Βρυξέλλες 1 Α την 
προϋπόθεση του στοιχείου αλλοδαπότητας

να τηρείται λογαριασμός σε τράπεζα κράτους 

μέλους δεσμευόμενου από τον Κανονισμό5. 

Υπό την έννοια αυτή ο διασυνοριακός 

χαρακτήρας της διαφοράς διαφοροποιείται από 

τους λοιπούς συναφείς Κανονισμούς6 και ανοίγει 

το δρόμο για εφαρμογή του και σε εσωτερικές 

διαφορές. Για παράδειγμα ο Κανονισμός 

μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δανειστής κατοικεί 

στην Ελλάδα και ο οφειλέτης κατοικεί επίσης 

στην Ελλάδα, όμως ο λογαριασμός τηρείται 

σε γερμανική τράπεζα. Και εδώ ο δανειστής 

μπορεί να υποβάλει την αίτηση για έκδοση 

διαταγής, εφόσον ο ίδιος κατοικεί στην Ελλάδα 

και ο λογαριασμός τηρείται στη Γερμανία. Από 

τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η  κατοικία του 

οφειλέτη δεν ενδιαφέρει.

ΙΙΙ. Διαδικασία έκδοσης της διαταγής

Τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης 

Η κατάθεση της αίτησης και η έκδοση της 

διαταγής μπορεί να γίνει:

1. πριν την κύρια διαδικασία, δηλαδή προτού 

αποκτήσει ο δανειστής τίτλο

5 βλ. εισήγηση Πίψου, Κανονισμός ΕΕ αριθμ 
655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σε “Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή”, 
Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του καθηγητή 
Νικολάου Νίκα, σελ 161

6 Γιαννόπουλος, Ο Κανονισμός 655/2014 «περί 
της διαδικασίας ευρωπαϊκής δέσμευσης λογαριασμού 
προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις » Μια πρώτη 
απόπειρα ερμηνευτικής  προσέγγισης υπό το πρίσμα της 
ελληνικής έννομης τάξης, ΕΠολΔ 2015, σελ 674



modern magazine

ΕπΟιΔ  55

2. αφού ο δανειστής επιτύχει σε κράτος μέλος 

την έκδοση δικαστικής απόφασης, τη σύναψη 

δικαστικού συμβιβασμού ή την κατάρτιση 

δημοσίου εγγράφου που απαιτεί από τον 

οφειλέτη να ικανοποιήσει την απαίτηση του 

δανειστή. 

Από τη διατύπωση του κανονισμού φαίνεται ότι 

δεν απαιτείται απαραίτητα η ύπαρξη εκτελεστού 

τίτλου, αλλά απλώς τίτλου, που μπορεί να μην 

είναι εκτελεστός.

Η αξία του κανονισμού αναδεικνύεται στην 

πρώτη περίπτωση7. Ο δανειστής που επιθυμεί 

να εκδώσει ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης 

λογαριασμού χωρίς να διαθέτει εκτελεστό τίτλο 

πρέπει να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο του 

κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία 

για να κρίνει την κύρια διαδικασία. Η 

διεθνής δικαιοδοσία της κύριας υπόθεσης 

θα προσδιοριστεί με βάση τον Κανονισμό 

Βρυξέλλες 1Α.8 Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ο κοινοτικός νομοθέτης δεν ενδιαφέρεται 

για τον τόπο εκτέλεσης του ασφαλιστικού 

μέτρου. Αντίθετα, εστιάζει στην ύπαρξη στενού 

συνδέσμου ανάμεσα στη διαταγή ως ασφαλιστικό 

μέτρο και την κύρια διαδικασία9. 

7 UNIO, EU LAW JOURNAL, The bank 
account preservation procedure in the European 
Union Regulation No 655/2014 of  the European 
Parliament and the of  the Council 15 of  May 2014, 
Leonor Valente Monteiro, σελ 125

8 Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
9 Κωνσταντινίδη Μιχαήλ, Η ευρωπαϊκή διαταγή 

δέσμευσης λογαριασμού ως ενωσιακό ασφαλιστικό μέτρο 
κατά τον Καν. ΕΕ 655/2014, Αρμ 2015, σελ. 1809

Αν ο δανειστής που επιθυμεί να εκδώσει 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

διαθέτει ήδη τίτλο, το δικαστήριο στο οποίο 

θα απευθύνει την αίτησή του διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον τίτλο που έχει στα χέρια του. Αν 

ο τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή δικαστικός 

συμβιβασμός, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο 

κράτος- μέλος του δικαστηρίου που εξέδωσε 

την απόφαση ή που επικύρωσε το συμβιβασμό. 

Αν όμως ο τίτλος είναι δημόσιο έγγραφο, 

δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια του κράτους 

μέλους, όπως τα όρισε το ίδιο με γνωστοποίηση 

στην Επιτροπή κατά το άρθρο 50.

Εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή 

δικαιοδοσία, το νέο άρθρο 738 Α του 

ΚΠολΔ καθορίζει στην παράγραφο 1 την 

αρμοδιότητα για την έκδοση της διαταγής με 

βάση την απαίτηση για την οποία εκδίδεται. 

Εάν η απαίτηση, υπάγεται στην αρμοδιότητα 

του Ειρηνοδικείου, τότε αρμόδιος είναι ο 

ειρηνοδίκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιος 

είναι ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου. 

Η κατάθεση της αίτησης δεν αρκεί όταν λείπει ο 

εκτελεστός τίτλος. Το άρθρο 10 υποχρεώνει το 

δανειστή να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα 

και να υποβάλλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο 

δικαστήριο της αίτησης σε προθεσμία τριάντα 

ημερών από την κατάθεση ή διαζευκτικά εντός 

δεκατεσσάρων ημερών από την έκδοσή της.   
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Σύμφωνα δε με το άρθρο 738Α παρ. 4 ΚΠολΔ, 

η παράλειψη άσκησης αγωγής εντός 30 ημερών 

από την επίδοση της διαταγής στον τρίτο 

επιφέρει την αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης, 

εκτός εάν ο δανειστής επιδώσει μέσα στην 

τριακονθήμερη προθεσμία διαταγή πληρωμής. 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Ασφαλιστικό μέτρο χωρίς την ύπαρξη 

ασφαλιστέας αξίωσης δεν νοείται. Για το λόγο 

αυτό, ο δανειστής θα πρέπει να επικαλείται στην 

αίτησή του και να αποδεικνύει τα εξής10:

1. Τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου στο 

οποίο κατατίθεται η αίτηση

2. Την πραγματική και νομική βάση της 

αξίωσής του κατά του οφειλέτη - καθού η 

αίτηση11, δηλαδή την ύπαρξη γεγενημένης 

απαίτησης12 (fumus boni iuris). Η προϋπόθεση 

αυτή αποκτά αξία όταν η αίτηση για έκδοση 

διαταγής δέσμευσης υποβάλλεται πριν την 

απόκτηση τίτλου εκ μέρους του δανειστή. 

Κατά τον κανονισμό διασφαλίζονται και μη 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις13, εφόσον είναι 

γεγενημένες και το ύψος τους μπορεί να 

προσδιοριστεί14. Τίθεται όμως ζήτημα όταν η 

απαίτηση τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία ή όταν 

10 Άρθρο 8 παράγραφος 2
11 Άρθρο 7 παράγραφος 2
12 Αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού
13 Προοίμιο σκέψη 12, καθώς και άρθρο 4 

παράγραφος 5
14 βλ. εισήγηση Πίψου, ό.π., σελ 162

πρόκειται για μελλοντική απαίτηση. Ελλείψει 

πρόβλεψης στον κανονισμό, θα πρέπει να γίνει 

αναδρομή στο δίκαιο των κρατών- μελών. Υπό 

τον ΚΠολΔ επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων και στις τρεις περιπτώσεις. 

3. Την επείγουσα ανάγκη λήψης του 

συγκεκριμένου ασφαλιστικού μέτρου, η οποία 

συνίσταται στην αδυναμία ή δυσχέρανση της 

εκτέλεσης της απαίτησης μετά την έκδοση 

του τίτλου15 (periculum in mora). Ο ίδιος 

ο κανονισμός στην αιτιολογική σκέψη 14 

εξειδικεύει την έννοια του «κατεπείγοντος». 

Συγκεκριμένα, απαριθμεί ασυνήθιστες κινήσεις 

του οφειλέτη, οι οποίες αποτελούν ενδείξεις ότι 

όταν αποκτηθεί ο εκτελεστός τίτλος και κινηθεί 

η εκτελεστική διαδικασία δεν θα υπάρχει πια 

περιουσιακό αντικείμενο εκτέλεσης. Τέτοιες 

ενδείξεις καταδολίευσης αποτελούν ενδεικτικά 

κατά τον κανονισμό οι μεγάλες αναλήψεις, οι 

μεταφορές περιουσιακών στοιχείων και οι 

δαπάνες που ξεπερνούν την τακτή διαχείριση. Ως 

ενδείξεις μπορούν να συνεκτιμηθούν αλλά όχι να 

αποτελέσουν το αποκλειστικό κριτήριο : η κακή 

οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, η ύπαρξη 

περισσότερων δανειστών, η αθέτηση πληρωμής. 

4. Όταν ο δανειστής διαθέτει ήδη τίτλο, 

απόδειξη της απαίτησης δεν είναι φυσικά 

αναγκαία, διότι αυτή προκύπτει από τον ίδιο τον 

τίτλο. Αντίθετα, απαραίτητη είναι η επίκληση και 

απόδειξη της επείγουσας ανάγκης δικαστικής 

15 Άρθρο 7 παράγραφος 1
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προστασίας, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 

στοιχείο του εννόμου συμφέροντος. Ειδικότερα, 

η απόδειξη επείγουσας ανάγκης προστασίας είναι 

πιο απαιτητική όταν υπάρχει ήδη τίτλος, καθώς 

μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία εκτέλεσης άμεσα, 

δεδομένου ότι με τον κανονισμό Βρυξέλλες 

1Α καταργήθηκε η διαδικασία της κήρυξης 

εκτελεστότητας16. 

5. Πέρα από την επείγουσα ανάγκη 

δικαστικής προστασίας, ο δανειστής που 

διαθέτει ήδη τίτλο πρέπει να επικαλείται στην 

αίτησή του τη μη συμμόρφωση του οφειλέτη 

με δήλωση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 

2 περ. θ του Κανονισμού. Η προϋπόθεση 

της μη συμμόρφωσης του οφειλέτη αγγίζει 

τη διαδικαστική προϋπόθεση του εννόμου 

συμφέροντος, όπως και η προϋπόθεση της 

επείγουσας ανάγκης δικαστικής προστασίας. 

Μάλιστα, οι δύο προϋποθέσεις εμφανίζουν 

τέτοια συνάφεια, ώστε να προβληματίζει εάν 

πρόκειται για δύο διακριτά και αυτοτελή μεγέθη. 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό υποστηρίζεται17 

ότι η αναφορά του βαθμού μη συμμόρφωσης 

αποτελεί αυτοτελή προϋπόθεση, η οποία όμως 

μπορεί να συνεκτιμηθεί και κατά την εκτίμηση 

της συνδρομής του επικείμενου κινδύνου της 

εκτέλεσης. Κατά τη γνώμη μου, και τα δύο 

στοιχεία φαίνονται να αποτελούν εκφάνσεις του 

εννόμου συμφέροντος όπως αυτό εξειδικεύεται 

16 Άρθρο 39 του κανονισμού Βρυξέλλες 1α
17 Κωνσταντινίδη Μιχαήλ, Αρμ 2015, σελ. 1812

στα ασφαλιστικά μέτρα και όχι αυτοτελείς 

ουσιαστικές προϋποθέσεις18.

IV. Περιεχόμενο της αίτησης

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει η αίτηση αναριθμούνται 

με τυποποιημένο τρόπο στο άρθρο 8 του 

κανονισμού. Από τα στοιχεία που αναφέρει το 

άρθρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο: α) το 

ποσό που αναγράφεται στην αίτηση και β) τα 

στοιχεία εξατομίκευσης της τράπεζας που τηρεί 

το λογαριασμό που θα δεσμευθεί. 

Ως προς το ποσό που πρέπει να αναγράφεται 

στην αίτηση, γίνεται μνεία τόσο στο άρθρο 8 όσο 

και στο άρθρο 15. Στην αίτηση, λοιπόν, πρέπει να 

αναγράφεται η απαίτηση για την οποία εκδίδεται 

η διαταγή, καθώς και οι δεδουλευμένοι μέχρι την 

έκδοση της διαταγής τόκοι κατά το εφαρμοστέο 

επί της απαίτησης δίκαιο. Το δίκαιο αυτό τελεί 

υπό την επιφύλαξη των διατάξεων αναγκαστικού 

δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης της 

διαταγής. Τέλος, εάν ο δανειστής έχει εκδώσει 

τίτλο για την απαίτησή του, στην αίτηση μπορεί 

να συμπεριλάβει τα έξοδα απόκτησης του τίτλου 

αυτού στον βαθμό που έχει οριστεί ότι τα έξοδα 

αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη (παράγραφος 2 

άρθρου 15).

18 Αντίθετα, Κωνσταντινίδης Μιχαήλ, ό.π, σελ. 
1809



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

58 Τεύχος 2/2018

Ως προς το δεύτερο, ο Κανονισμός δεν 

υποχρεώνει καταρχήν τον οφειλέτη να αναγράψει 

στην αίτησή του την τράπεζα ή τον αριθμό 

λογαριασμού του οφειλέτη του. Έκδοση 

όμως ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης χωρίς 

συγκεκριμένη αναφορά της τράπεζας ή του 

αριθμού λογαριασμού δεν νοείται. Τούτο 

δε διότι η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης 

λογαριασμού ενεργεί in rem, στρέφεται, δηλαδή, 

κατά συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου 

του οφειλέτη, που εδώ συνίσταται στη δέσμευση 

ενός ή περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών. 

Συχνά όμως ο δανειστής δεν γνωρίζει ή δεν 

είναι βέβαιος αν τηρεί ο οφειλέτης λογαριασμό 

σε συγκεκριμένη τράπεζα. Δεδομένου, μάλιστα 

ότι οι τηρούμενες τραπεζικές καταθέσεις 

εντάσσονται στην προστασία του τραπεζικού 

απορρήτου19, είναι δύσκολο στην πράξη να 

προκύψει περίπτωση όπου ο δανειστής θα είναι 

βέβαιος για τα στοιχεία του λογαριασμού ή της 

τράπεζας. 

Για να λύσει το αδιέξοδο αυτό, ο Κανονισμός 

παρέχει στο δανειστή μία πρωτόγνωρη για τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα διαδικασία αναζήτησης 

στοιχείων λογαριασμών του οφειλέτη, η οποία 

ρυθμίζεται αυτοτελώς στο άρθρο 14. Σύμφωνα 

με το άρθρο αυτό, ο δανειστής που διαθέτει 

τίτλο αλλά δεν έχει αρκετές πληροφορίες 

για την εξατομίκευση της τράπεζας «μπορεί 

19 Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο 
Τραπεζικών Συμβάσεων, εκδόσεις Σάκκουλα,  σελ. 44-46

να ζητήσει από το δικαστήριο στο οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση για διαταγή δέσμευσης 

να καλέσει την αρχή πληροφόρησης του 

κράτους μέλους εκτέλεσης να λάβει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

προσδιορισμό της τράπεζας ή των τραπεζών 

και του λογαριασμού ή των λογαριασμών 

του οφειλέτη». Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή 

δίνεται και στο δανειστή που διαθέτει τίτλο που 

δεν είναι ακόμη εκτελεστός με τον όρο ότι «το 

προς δέσμευση ποσό είναι σημαντικό ενόψει 

των συναφών περιστάσεων και ο δανειστής έχει 

προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ώστε να πεισθεί 

το δικαστήριο ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 

αυτά τα στοιχεία λογαριασμού επειδή, χωρίς 

αυτό το μέτρο, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η 

μελλοντική εκτέλεση της απαίτησής του κατά 

του οφειλέτη και συνεπώς αυτό να οδηγήσει σε 

ουσιώδη επιδείνωση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης του δανειστή». Η δυνατότητα 

αίτησης παροχής πληροφοριών δίνεται μόνο 

εάν ο δανειστής διαθέτει τίτλο, ώστε να υπάρχει 

μια σχετική βεβαιότητα για την ύπαρξη της 

απαίτησης που να δικαιολογεί την κάμψη του 

απορρήτου. 

V. Η έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής 
δέσμευσης λογαριασμού

Αφού προηγηθεί το στάδιο της υποβολής και 

εξέτασης της αίτησης, εάν έχουν πληρωθεί οι 

προϋποθέσεις, εκδίδεται η διαταγή δέσμευσης, 
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χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ακρόαση 

του οφειλέτη. Η διαδικασία έκδοσης της 

ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού 

είναι αμιγώς μονομερής. Σκοπός του 

Κανονισμού είναι η εισαγωγή του στοιχείου 

του αιφνιδιασμού, ώστε ο οφειλέτης να μην 

έχει το χρόνο να αποσύρει ή να μεταφέρει 

ποσά από τους λογαριασμού του. Ο οφειλέτης 

ενημερώνεται για τις σε βάρος του διαδικασίες, 

μετά τη δέσμευση του λογαριασμού του από 

την τράπεζα20. 

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

κανονισμού, το δικαστήριο έχει δύο 

δυνατότητες21: είτε να δώσει στο δανειστή 

προθεσμία συμπλήρωσης ή διόρθωσης της 

αίτησής του είτε να απορρίψει την αίτηση. Έτσι, 

το δικαστήριο θα απορρίψει την αίτηση εάν την 

κρίνει προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, αν 

λείπει από την αίτηση κάποιο από τα στοιχεία 

που απαιτεί το άρθρο 8, ή εάν ο δανειστής πέτυχε 

την έκδοση ισοδύναμου εθνικού ασφαλιστικού 

μέτρου και το δικαστήριο κρίνει ότι δεν 

συντρέχει λόγος διατήρησης της διαταγής κατά 

το άρθρο 16 παράγραφος 4.  

Ο δανειστής μπορεί να αντιδράσει στην 

απορριπτική απόφαση με δύο τρόπους: είτε 

καταθέτοντας νέα αίτηση κατά την αιτιολογική 

σκέψη 22 του κανονισμού είτε ασκώντας ένδικο 

20 βλ. εισήγηση Πίψου, ό.π., σελ 174
21 βλ. άρθρο 17 του κανονισμού

μέσο εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση 

σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Πάντως, 

η αξία του ενδίκου μέσου παραγκωνίζεται από 

τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης από 

το δανειστή βάσει νέων περιστατικών ή νέων 

αποδείξεων22. 

VI. Εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής 
δέσμευσης- οι ενέργειες των τραπεζών

Σύμφωνα με το άρθρο 22 η ευρωπαϊκή διαταγή 

δέσμευσης αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη 

μέλη χωρίς ειδική διαδικασία και καθίσταται 

εκτελεστή χωρίς να χρειάζεται η τήρηση της 

διαδικασίας του exequatur. Μετά την έκδοση 

της διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Κανονισμού, πρέπει να γίνει επίδοση της 

ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης στην τράπεζα 

που τηρεί το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς 

που θα δεσμευτούν. Από την επίδοση της 

διαταγής και της «εντολής εκτέλεσης της 

διαταγής» η τράπεζα έχει υποχρέωση να 

δράσει αμελλητί. Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα 

φροντίσει πρώτα να ταυτοποιήσει τα στοιχεία 

του λογαριασμού. Δεύτερον, θα μεριμνήσει ώστε 

να μην μπορεί να γίνει μεταφορά ή ανάληψη 

ποσών από το δεσμευμένο λογαριασμό, μέχρι 

την αξία της απαίτησης που διασφαλίζει η 

διαταγή. Αν μάλιστα προβλέπεται από το εθνικό 

22 Leonor Valente Monteiro,  The Bank Account 
Preservation Procedure in the European Union 
Regulation (EU) No 655/2014 of  the European 
Parliament and of  the Council 15 of  May 2014, UNIO 
- EU Law Jounal. Vol. 1, No. 1, July 2015, σελ. 127
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δίκαιο η δυνατότητα, μπορεί η τράπεζα να 

μεταφέρει τα χρήματα αυτά σε λογαριασμό που 

χρησιμοποιείται ειδικά για σκοπούς δέσμευσης. 

Επιπλέον, η τράπεζα δε μπορεί να δεσμεύσει 

κατά διακριτική ευχέρεια τους λογαριασμούς 

του οφειλέτη. Πρέπει να τηρήσει μια σειρά 

προτεραιότητας που ορίζεται από την 

παράγραφο 7 του άρθρου 24, εφόσον οι 

λογαριασμοί αυτοί επαρκούν για την εξασφάλιση 

της απαίτησης. Έτσι, πρώτα θα δεσμεύσει τους 

ατομικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, έπειτα 

τους ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς 

και τέλος τους κοινούς ταμιευτηρίου 

και τρεχούμενους.

Στη συνέχεια, αφού εντοπιστούν και δεσμευτούν 

οι λογαριασμοί, η τράπεζα προβαίνει σε δήλωση 

κατά το άρθρο 25 του κανονισμού, με τη μορφή 

του προτυποποιημένου εντύπου. Για την έκδοση 

της δήλωσης η τράπεζα διαθέτει τρεις εργάσιμες 

μέρες προθεσμία από την εκτέλεση της διαταγής, 

σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να την υποβάλει 

εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από τη δέσμευση 

του λογαριασμού. Η δήλωση αυτή διαβιβάζεται 

αμελλητί στο δικαστήριο της διαταγής και τον 

δανειστή. 

Ο οφειλέτης πληροφορείται την έκδοση της 

διαταγής με δύο τρόπους: είτε με διαβίβαση της 

δήλωσης της τράπεζας σε αυτόν κατά το άρθρο 

25, είτε με την επίδοση της διαταγής σε αυτόν 

μαζί με την αίτηση και τα κατατεθειμένα από 

το δανειστή έγγραφα  κατά το άρθρο 28. Και οι 

δύο τρόποι πληροφόρησης είναι διαθέσιμοι 

στον οφειλέτη μετά από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας δέσμευσης των λογαριασμών του. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί η ρύθμιση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 738 Α του ΚΠολΔ, 

σύμφωνα με την οποία, όταν ο δανειστής 

αποκτήσει τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την 

κύρια υπόθεση ή διαταγή πληρωμής που παράγει 

δεδικασμένο, η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται 

σε αναγκαστική με αποτέλεσμα να καθίσταται ο 

δανειστής πλέον δικαιούχος της απαίτησης.

 

VII. Άμυνα του οφειλέτη

Δεδομένου ότι ο οφειλέτης δεν ακούστηκε κατά 

την έκδοση της διαταγής, μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας είναι αναγκαίο να του δοθεί μια 

ευκαιρία ακρόασης, έστω και εκ των υστέρων 

(άρθρο 6 ΕΣΔΑ)23.  Η δυνατότητα αυτή του 

παρέχεται μέσω των ενδίκων βοηθημάτων των 

άρθρων  33, 34, 35 και 38 του κανονισμού. 

Ειδικότερα ο οφειλέτης διαθέτει τα εξής ένδικα 

βοηθήματα24:

1. Αίτηση ανάκλησης /μεταρρύθμισης της 

διαταγής ενώπιον των δικαστηρίων του 

κράτους μέλους προέλευσης της διαταγής: 

23 Σε αυτό το σημείο η εδδλ θυμίζει τη λογική της 
διαταγής πληρωμής του ελληνικού δικαίου

24 Κωνσταντινίδη Μιχαήλ, Αρμ. 2015, σελ. 1821
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Το ένδικο βοήθημα του άρθρου 33 επιτρέπει 

στον οφειλέτη να αμυνθεί κατά της διαταγής 

στο κράτος έκδοσής της. Η άσκηση του 

ενδίκου βοηθήματος μπορεί να οδηγήσει είτε 

στην ανάκληση είτε στη μεταρρύθμιση της 

διαταγής μόνο για τους λόγους που απαριθμεί 

περιοριστικά το εν λόγω άρθρο.

2. Αίτηση περιορισμού ή παύσης της 

εκτέλεσης της διαταγής ενώπιον των 

δικαστηρίων του κράτους μέλους εκτέλεσης: 

Το ένδικο βοήθημα του άρθρου 34 παρέχει 

τη δυνατότητα άμυνας του οφειλέτη κατά της 

διαταγής στο κράτος μέλος της εκτέλεσης. 

Και σε αυτήν την περίπτωση η απαρίθμηση 

των λόγων που μπορούν να προβληθούν είναι 

περιοριστική. 

3. Άλλα ένδικα βοηθήματα οφειλέτη και 

δανειστή με επίκληση μεταβολής των 

περιστάσεων: Το ένδικο βοήθημα του άρθρου 

35 επιτρέπει την ανάκληση ή  τη μεταρρύθμιση 

της διαταγής λόγω μεταβολής των περιστάσεων 

από την έκδοσή της.

Σημαντικό είναι και το άρθρο 38 που δίνει τη 

δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί από 

τη δέσμευση των καταθέσεών του εάν παράσχει 

εγγυοδοσία ή εναλλακτική εξασφάλιση 

τουλάχιστον ισάξια με το ποσό της διαταγής. Η 

εγγυοδοσία αυτή θα οριστεί με βάση το δίκαιο 

των κρατών- μελών, δηλαδή στην Ελλάδα βάσει 

του άρθρου 705 παράγραφος 1 που ρυθμίζει την 

αντικατάσταση των ασφαλιστικών μέτρων με 

εγγυοδοσία. Η εναλλακτική αυτή εγγύηση θα 

μπορούσε να δίνεται με τη μορφή κατάθεσης 

εγγύησης ή εναλλακτικής εξασφάλισης, όπως 

τραπεζική εγγυητική επιστολή ή υποθήκη25.

VIII. Η διασφάλιση των συμφερόντων 
του οφειλέτη

Ο κανονισμός διασφαλίζει τα συμφέροντα του 

οφειλέτη και με δύο τρόπους:

Α) με την υποχρέωση εγγυοδοσίας: Σε 

αντιστάθμισμα του μονομερούς χαρακτήρα 

της διαδικασίας, ο Κανονισμός προβλέπει στο 

άρθρο 12 την καταρχήν υποχρέωση παροχής 

εγγυοδοσίας του δανειστή που θέλει να εκδώσει 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. 

Το δικαστήριο της αίτησης έχει την διακριτική 

ευχέρεια να μην διατάξει εγγυοδοσία αν 

αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις της 

κρινόμενης περίπτωσης. Κυρίως θα πρόκειται 

για περιπτώσεις στις οποίες ο δανειστής διαθέτει 

ήδη τίτλο, ώστε να χάνει τη δικαιολογία της η 

υποχρέωση εγγυοδοσίας. 

Β) Θέσπιση ευθύνης του δανειστή:  Ο 

Κανονισμός θεσπίζει νόμιμο λόγο ευθύνης 

του δανειστή, ο οποίος ζημίωσε υπαίτια τον 

οφειλέτη κατά την έκδοση και εκτέλεση της 

ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης26. Η ευθύνη 

25 βλ. αιτιολογική σκέψη 35 του Κανονισμού
26 Άρθρο 13 του κανονισμού
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του δανειστή είναι πταισματική. Το βάρος 

απόδειξης της συνδρομής του δόλου ή της 

αμέλειας φέρει καταρχήν ο οφειλέτης, εκτός 

των τεσσάρων περιπτώσεων που απαριθμούνται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 ως μαχητά 

τεκμήρια υπαιτιότητας. Τα τεκμήρια αυτά 

αντιστρέφουν το βάρος απόδειξης λειτουργώντας 

εμμέσως ως κύρωση σε βάρος του δανειστή. 

IX. Σύγκριση με τα ασφαλιστικά μέτρα 
του ΚΠολΔ

Οι ομοιότητες που παρουσιάζει ο κανονισμός με 

το εθνικό μας δίκαιο των ασφαλιστικών μέτρων 

και ιδίως της συντηρητικής κατάσχεσης είναι 

πολυάριθμες. Περισσότερη βαρύτητα, ωστόσο, 

παρουσιάζουν οι διαφορές, οι βασικότερες των 

οποίων είναι οι εξής: 

1. Πρώτη και σημαντικότερη διαφορά με 

τον ΚΠολΔ αλλά και τον κανονισμό Βρυξέλλες 

1 είναι ότι ο κανονισμός 655/2014 θεσπίζει ένα 

ασφαλιστικό μέτρο που εκδίδεται χωρίς την 

κλήτευση και τη συμμετοχή του οφειλέτη. Στην 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, 

ο οφειλέτης ειδοποιείται για πρώτη φορά 

για το περιεχόμενο της διαταγής αφού έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει δεσμευτεί ο 

λογαριασμός του. Αυτό αποτελεί σημαντικότατη 

απόκλιση από το σύστημα της κατ΄ αντιμωλία 

συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων του 

ΚΠολΔ αλλά και από την υποχρεωτική 

προηγούμενη επίδοση του ασφαλιστικού μέτρου 

πριν την εκτέλεσή του κατά τον κανονισμό 

Βρυξέλλες 1Α27. Ο ενωσιακός νομοθέτης 

φαίνεται να προκρίνει με την επιλογή αυτή 

το συμφέρον του δανειστή να αιφνιδιάσει τον 

οφειλέτη σε βάρος της άμυνας του τελευταίου, η 

οποία διασφαλίζεται με τα ένδικα βοηθήματα εκ 

των υστέρων. 

2. Δεύτερη μεγάλη διαφορά αποτελεί η 

πρόβλεψη ενδίκων μέσων κατά απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων. Στον ΚΠολΔ28 τα 

ασφαλιστικά μέτρα επιβάλλονται,  απορρίπτονται 

ή ανακαλούνται με ανέκκλητες αποφάσεις με 

την εξαίρεση των ασφαλιστικών μέτρων νομής. 

Αντίθετα, στον κανονισμό προβλέπεται ένδικο 

μέσο τόσο κατά της απορριπτικής απόφασης 

επί της αίτησης έκδοσης της διαταγής (άρθρο 

21) όσο και κατά της απόφασης επί των ενδίκων 

βοηθημάτων δανειστή ή οφειλέτη για τη 

μεταρρύθμιση, ανάκληση ή παύση της διαταγής 

(άρθρο 37).

X. Τα πλεονεκτήματα και η κριτική που 
ασκείται στον κανονισμό 655/2014

Ο κανονισμός 655/2014 εισάγει έναν 

πρωτοποριακό ευρωπαϊκό θεσμό στο πεδίο 

των ασφαλιστικών μέτρων. Το σημαντικό 

είναι ότι εισάγει μια ομοιόμορφη διαδικασία 

συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας της 

27 βλ. άρθρο 42 παράγραφος 2γ
28 Άρθρο 699 ΚΠολΔ
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τράπεζας ως τρίτης για όλα τα κράτη- μέλη 

(εκτός των κρατών που αυτοεξαιρέθηκαν), 

δίνοντας ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο στο 

δανειστή χρηματικής απαίτησης. Εξίσου 

σημαντικό πλεονέκτημα του κανονισμού 

είναι η δραστικότητά του σε συνδυασμό 

με τον απόλυτο αιφνιδιασμό του οφειλέτη, 

καθώς αυτός δεν θα αδρανήσει μπροστά στη 

δέσμευση των λογαριασμών του. Έτσι, ακόμη 

και οι πιο «αφανείς» οφειλέτες, θα αναγκαστούν 

να «εμφανιστούν» για να αμυνθούν κατά της 

συντηρητικής κατάσχεσης29. 

Αυτό όμως που μπορεί να προσάψει κανείς στο 

νέο θεσμό είναι ότι παραγκωνίζεται σε μεγάλο 

βαθμό το συμφέρον του οφειλέτη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι εκείνος ειδοποιείται για τη 

διαταγή και μαθαίνει το περιεχόμενό της μόνο 

μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του. Ο 

αιφνιδιασμός του λοιπόν είναι πλήρης. Μάλιστα, 

στην επίδοση που θα του γίνει ενδέχεται τα 

έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση του 

δανειστή να μην είναι μεταφρασμένα, αν δεν 

έχει διατάξει τη μετάφραση τους το δικαστήριο 

της διαταγής, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται 

η άμυνά του. Επομένως, η αντίδραση του 

οφειλέτη γίνεται δυνατή μόνο εκ των υστέρων 

με την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων 

βοηθημάτων. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι 

ο κανονισμός προτάσσει το συμφέρον του 

δανειστή, προκειμένου να διευκολύνει την 

29 Leonor Valente Monteiro , ό.π.σελ. 129

ικανοποίηση των απαιτήσεων στον ενωσιακό 

χώρο. 
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Ι. Εννοιολογική οριοθέτηση

Στο πλαίσιο μιας διαφοράς με στοιχεία 

αλλοδαπότητας, δηλαδή μιας διαφοράς 

με διεθνή χαρακτήρα είτε από άποψη των 

εμπλεκόμενων υποκειμένων ή αντικειμένου της 

διαφοράς, είτε σε σχέση με τους παράγοντες 

χρόνο ή τόπο, και άρα σχετιζόμενης με 

περισσότερες έννομες τάξεις, γεννιέται εν 

πρώτοις το ζήτημα καθορισμού του δικαστηρίου 

το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία, ώστε να 

επιληφθεί της εν λόγω διαφοράς. Η πρωτοβουλία 

για τη θέση σε κίνηση του μηχανισμού 

καθορισμού της δικαιοδοτικής εξουσίας του 

έχοντος διεθνή δικαιοδοσία δικαστηρίου 

εκκινεί από τον ενάγοντα σε μία διαφορά με 

διεθνή χαρακτήρα, ο οποίος αρχικά επιλέγει το 

δικαστήριο του κράτους στο οποίο θα ασκήσει 

την αγωγή του1.

Στις περιπτώσεις ένδικων βοηθημάτων που 

ασκούνται στις Η.Π.Α., ο εναγόμενος πέρα από 

την ένσταση ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας 

1 Whytock C., Politics and the Rule of  Law 
in Transnational Judicial Governance: The Case of  
Forum Non Conveniens, 2007, p. 14. Διαθέσιμο σε 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=969033

του επιληφθέντος δικαστηρίου διαθέτει ένα 

επιπρόσθετο δικονομικό εργαλείο, ώστε να 

επιτύχει την απόρριψη της εναντίον του αγωγής, 

ακόμη και όταν έχει καταφαθεί η διεθνής 

δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα 

μπορεί να προβάλει την ένταση (motion) 

απόρριψης της αγωγής βάσει του κανόνα (doc-

trine) forum non conveniens, ισχυριζόμενος 

ότι το επιλεγέν από τον ενάγοντα forum 

είναι μη κατάλληλο και απρόσφορο και ότι 

υπάρχει ένα άλλο καταλληλότερο και πλέον 

πρόσφορο forum για χάρη του οποίου το 

επιληφθέν δικαστήριο πρέπει να απεκδυθεί της 

δικαιοδοσίας του.

Στην πλέον προωθημένη του και σύγχρονη 

μορφή, μετά τη νομολογία που εισήγαγε η 

απόφαση Sinochem2, ο κανόνας forum non 

conveniens παρέχει σε ένα δικαστήριο τη 

διακριτική ευχέρεια (discretion) να απορρίψει 

μία αγωγή (dismiss an action) για χάρη ενός 

2 Sinochem Int’l Co. v. Malay. Int’l Shipping 
Corp., 549 U.S. 422, 425 “[a] federal district court may 
dismiss an action on the ground that a court abroad is 
the more appropriate and convenient forum for adju-
dicating the controversy”. Για την απόφαση αυτή βλ. 
αναλυτικά κατωτέρω υπό ΙΙΙ.γ.

Forum Non Conveniens: Όψεις της 
εφαρμογής του στις Η.Π.Α. 

Χαραλάμπους Αναστάσιος,                                                                                                                
Ασκούμενος Δικηγόρος
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άλλου forum3, εφόσον το τελευταίο αποτελεί 

περισσότερο κατάλληλο και πρόσφορο forum 

για την επίλυση της διαφοράς, ακόμη μάλιστα 

και αν δεν έχει κριθεί το θέμα της ύπαρξης 

δικαιοδοσίας (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω 

υπό ΙΙΙ για τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

του κανόνα). Υποστηρίζεται (Whytock & 

Robertson) ότι ο κανόνας forum non conven-

iens παρέχει κατευθύνσεις για την κατανομή της 

δικαιοδοτικής εξουσίας ανάμεσα στα δικαστήρια 

διαφορετικών χωρών, στην περίπτωση 

που περισσότερες χώρες είναι διαθέσιμες, 

παρέχοντας έτσι τις νομικές αρχές με βάση 

τις οποίες ένα δικαστήριο ασκεί τη διακριτική 

του ευχέρεια, ώστε να απορρίψει μια αγωγή 

ακόμη και όταν έχει δικαιοδοσία να επιλύσει 

μια διαφορά4. Για το λόγο αυτό, το κυριότερο 

πλεονέκτημα που συνεπάγεται η εφαρμογή 

του κανόνα είναι ακριβώς ότι παρέχει στα 

δικαστήρια την ευχέρεια που χρειάζονται ώστε 

να αποφύγουν τους αυστηρούς δικαιοδοτικούς 

κανόνες που τα εξουσιοδοτούν να δικάσουν μια 

υπόθεση και να προτιμήσουν να αποποιηθούν τη 

δικαιοδοσία τους, εφόσον μετά από περίσκεψη 

3 Το forum αυτό μπορεί να είναι κάποιο 
δικαστήριο είτε σε άλλη πολιτεία των Η.Π.Α. είτε σε 
τρίτη χώρα. Γενικότερα, ο κανόνας λειτουργεί τόσο 
όταν το καταλληλότερο forum βρίσκεται σε κάποια 
άλλη πολιτεία όσο και σε άλλη χώρα. Οι αναπτύξεις 
που ακολουθούν, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα 
στα οικεία σημεία, αφορούν τη λειτουργία του κανόνα 
ανεξάρτητα του αν το καταλληλότερο και προσφορότερο 
forum εντοπίζεται σε κάποια πολιτεία των Η.Π.Α. ή σε 
τρίτη χώρα.

4 Whytock C./ Robertson C.B., Forum Non 
Conveniens and the Enforcement of  Foreign 
Judgments, Columbia Law Review, vol. 111 (2011), p. 
1453

κρίνουν ότι είναι καταλληλότερα προς εκδίκαση 

τα δικαστήρια ενός άλλου κράτους5. 

Διευκρινίζεται ότι είναι διαφορετικό το ζήτημα 

αν ένα δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί μιας 

διαφοράς για την οποία έχει αρμοδιότητα ως 

προς το αντικείμενο της και τους διαδίκους (mat-

ter jurisdiction, personal jurisdiction), από το αν πρέπει 

τελικά να επιληφθεί και να δικάσει την υπόθεση6. 

Σημειώνεται ακόμη ότι η απόρριψη της αγωγής 

βάσει του κανόνα forum non conveniens δεν 

συνεπάγεται μεταφορά δικαιοδοσίας μεταξύ 

των δικαστηρίων διαφόρων πολιτειών ή κρατών 

(όπως π.χ. λειτουργεί η ο κανόνας του ελληνικού 

δικονομικού δικαίου περί παραπομπής) και το 

δικαστήριο που αποποιείται υπέρ άλλου δεν έχει 

την εξουσία να διατάξει την απευθείας εισαγωγή 

της υπόθεσης στο δικαστήριο που κρίνει ως 

κατάλληλο και πρόσφορο (appropiate and conveni-

ent) ούτε να επιβάλλει την αποδοχή εκδίκασης 

της αγωγής7.

Ωστόσο, αν και ο κανόνας forum non conven-

iens έχει δεχθεί κατά καιρούς αυστηρή κριτική 

και έχει θεωρηθεί ατελής, σε σημείο μάλιστα 

που να έχει προταθεί η σταδιακή κατάργησή 

5 Μουσταΐρα E., Forum non conveniens, 
Η επιείκεια στο πλαίσιο της νομιμότητας, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, 1995, σελ. 201

6 Childress III D. E., Forum Conveniens: The 
Search for a Convenient Forum in Transnational Cases, 
Virginia Journal of  Int’l. Law, vol. 53 (2012), p. 159

7 Robertson D., The Federal Doctrine of  Forum 
Non Conveniens: “An Object Lesson in Uncontrolled 
Discretion”, Texas Int’l Law Journal, vol. 29 (1994), p. 
370
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του8, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει 

παρουσιαστεί κάποια αξιόπιστη εναλλακτική 

λύση για την εξυπηρέτηση του σκοπού που 

καλείται να αντιμετωπίσει9, δηλαδή την εκδίκαση 

μιας διαφοράς από το πλέον πρόσφορο και 

κατάλληλο forum αναλόγως των ειδικότερων 

χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, ώστε 

μέσω της ελαστικότητας να εξασφαλίζεται 

αποτελεσματικότερα η απόδοση δικαιοσύνης.

II. Forum non conveniens και forum 
shopping

Στην αμερικανική δικαστηριακή πρακτική το 

forum non conveniens αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα μέσα για την αποτροπή του forum 

shopping10. Το forum shopping (άγρα 

δικαστηρίου, στα ελληνικά) σημαίνει κατά βάση 

επιλογή μίας από τις υφιστάμενες δικαιοδοτικές 

βάσεις χωρίς να εμπεριέχει και αξιολόγηση της 

ενέργειας ως ανεπίτρεπτης11. Κατά βάση βέβαια, 

η επιλογή forum από τον ενάγοντα δεν είναι 

τυχαία, αλλά σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα που 

θα του εξασφαλίσει η επιλογή του συγκεκριμένου 

forum. 

8 Βλ. σχετ. Gardner M., Retiring Forum Non 
Conveniens, New York University Law Review, vol. 92 
(2017), p. 390 et seq.

9 Brand R., Challenges to Forum Non 
Conveniens, Ineternational Law & Politics, vol. 45 
(2013), p. 1003

10 Η σημασία του forum non convenies για την 
αποτροπή του forum shopping επισημαίνεται στην 
απόφαση του Αμερικανικού Ανώτατου Ομοσπονδιακού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Am. Dredging Co. v. Miller, 
510 U.S. 443, 448 (1994)

11 Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 29

Το νομικό σύστημα των Η.Π.Α., κατά την 

επικρατούσα παραδοσιακή αντίληψη, θεωρείται 

ότι προστατεύει τα συμφέροντα του ενάγοντος12. 

Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από 

το γεγονός ότι στο επίπεδο του δικαίου των 

συμβατικών και εξωσυμβατικών ενοχών το 

δικαιοδοτικό σύστημα ευνοεί την επιδίκαση 

υψηλών αποζημιώσεων σε περιπτώσεις 

συμβατικών παραβάσεων ή αδικοπραξιών (βλ. 

ευθύς παρακάτω). Για το λόγο αυτό οι Η.Π.Α 

αποτελούν ελκυστικό μέρος ώστε κάποιος ενάγων 

(ιδίως αλλοδαπός) να επιλέξει να ενάγει εκεί τον 

εναγόμενο, εφόσον αυτός είναι κάτοικος Η.Π.Α 

ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, διαθέτει 

έδρα ή ασκεί εκεί κάποια επιχειρηματική 

δραστηριότητα13.

Το διαπολιτειακό αλλά και το διεθνές forum 

shopping στις Η.Π.Α. ήταν αναπόφευκτη 

συνέπεια της “επανάστασης του ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου”, της οποίας βασικό στοιχείο 

αποτελεί η τάση εφαρμογής της lex fori, 

12 Weintraub R., International Litigation and 
Forum Non Conveniens, Texas Int’l Law Journal, vol. 
29 (1994), p. 323

13 Ακόμη και όταν εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται να 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε να ευρεθεί πάση θυσία ένας εναγόμενος, κάτοικος 
Η.Π.Α. Κατά τον Dempsey P., All Along the 
Watchtower: Forum Non Conveniens in International 
Aviation, 2015, p. 2. Διαθέσιμο σε SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2692669, στις διαφορές εξ αδικοπραξίας 
στον τομέα του αεροπορικού δικαίου οι «εύστροφοι» 
δικηγόροι αναζητούν και συμπεριλαμβάνουν έναν 
Αμερικανό ενάγοντα και συνήθως έναν Αμερικανό 
εναγόμενο (π.χ. κατασκευαστή ενός οποιουδήποτε 
εξαρτήματος του αεροσκάφους), με στόχο να πείσουν τα 
δικαστήρια στις Η.Π.Α να δεχθούν τη δικαιοδοσία τους.
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οποιαδήποτε αιτιολογία και αν προβάλλεται: 

Δηλαδή, εφόσον η απόφαση επί μιας αγωγής 

εξαρτάται κατά βάση από το που ασκείται η 

αγωγή, οι ενάγοντες προτιμούν να καταθέτουν 

τις αγωγές τους σε πολιτείες των οποίων τα 

δίκαια είναι ευνοϊκά για την έκβαση των 

υποθέσεων τους14. Για το λόγο αυτό η μεταφορά 

μιας υπόθεσης σε άλλο forum είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε αποφασιστικής σημασίας αλλαγές, 

καθοριστικές του τελικού αποτελέσματος επί της 

διαφοράς, τόσο σε επίπεδο ουσιαστικού όσο και 

σε επίπεδο δικονομικού δικαίου, ώστε ακόμα 

και στην περίπτωση που στα δύο fora ισχύουν 

κανόνες ίδιου περιεχομένου, δεν είναι βέβαιο 

ότι θα υπάρχει και το ίδιο αποτέλεσμα, λόγω 

διαφορών στην ερμηνεία των εν λόγω κανόνων ή 

στο χαρακτηρισμό και υπαγωγή των γεγονότων15. 

Συνεπώς, το forum non conveniens μπορεί να 

αποδειχθεί ένα παιχνίδι με υψηλό διακύβευμα 

στο πεδίο του διεθνούς δικονομικού δικαίου16.

Υπάρχει μια μεγάλη πλειάδα λόγων για τους 

οποίους αλλοδαποί ενάγοντες επιθυμούν 

οι υποθέσεις τους να εκδικασθούν ενώπιον 

δικαστηρίων των Η.Π.Α. και στον αντίποδα 

οι ίδιοι λόγοι ωθούν τους εναγόμενους να 

προτιμούν την επίλυση της διαφοράς αλλού, 

πέραν των Η.Π.Α.. Στην πραγματικότητα  το 

κίνητρο της εκδίκασης στις Η.Π.Α. και οι 

14 Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 29
15 Bermann G., Transnational Litigation, 

Thomson - West, 2003, p. 90
16 ibid

συνέπειες είναι τόσο ισχυρές, ώστε συχνά το 

ζήτημα καθορισμού της δικαιοδοσίας επισκιάζει 

την ουσία της υπόθεσης17.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν 

οι ενάγοντες που ασκούν αγωγές σε κάποιο 

δικαστήριο στις Η.Π.Α συγκαταλέγονται, 

μεταξύ άλλων: (α) η εκδίκαση της υπόθεσης 

από ιδιαίτερα έμπειρους δικηγόρους, τους 

οποίους διαφορετικά οι ενάγοντες δεν θα είχαν 

τη δυνατότητα να προσλάβουν, και με τους 

οποίους συμφωνούν ότι εφόσον το δικαστήριο 

επιδικάσει κάποιο ποσό αποζημίωσης να λάβουν 

οι δικηγόροι ένα ποσοστό επί αυτής ως αμοιβή18, 

άλλως σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής δεν 

καταβάλλεται αμοιβή (contingency fees), (β) οι 

φιλελεύθεροι κανόνες απόδειξης, (γ) η εκδίκαση 

της υπόθεσης από ενόρκους και η πιθανότητα 

λήψης ιδιαίτερα υψηλής αποζημίωσης, επειδή 

οι ένορκοι θα είναι πιο πρόθυμοι να ενσκήψουν 

στη ζημία του ενάγοντα, (δ) η πρόβλεψη 

αντικειμενικής ευθύνης (strict liability) στο πεδίο 

των ελαττωματικών προϊόντων, (ε) η επιδίκαση 

τιμωρητικών αποζημιώσεων (punitive damages), 

που έχουν χαρακτήρα ποινής και δύνανται 

να επιδικασθούν ανεξαρτήτως και πλέον της 

συγκεκριμένης ζημίας που υπέστη κάποιος 

ζημιωθείς, (στ) η απουσία κανόνα ότι ο ηττηθείς 

διάδικος επωμίζεται τη δικαστική δαπάνη, 

17 Fromherz N., Stricter Appellate Review of  
Decisions on Forum Non Conveniens, Washington 
University Global Studies Review, vol. 11 (2012), p. 529 

18 Συνήθως πρόκειται για υψηλά ποσοστά, που 
μπορεί ακόμη και να υπερβαίνουν το 40%.
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καθώς και (ζ) η σχετική αποτελεσματικότητα 

στην εκτέλεση της απόφασης. Εύλογα λοιπόν 

οι ενάγοντες ωθούνται στο forum shopping και 

ως συνέπεια οι Η.Π.Α. αποτελούν μαγνήτη της 

δικαιοδοσίας19,20.  

Επιπλέον καθοριστική υπέρ του ενάγοντος 

ρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος στις 

Η.Π.Α είναι η πολλαπλή θεμελίωση διεθνούς 

δικαιοδοσίας, μέσω υπέρμετρων βάσεων. 

Γενικός κανόνας για την κατάφαση δικαιοδοσίας 

αποτελεί η δυνατότητα φυσικής εξουσίας των 

διαδίκων από το δικαστήριο. Ωστόσο, αποτελεί 

συχνό φαινόμενο, ιδίως για τα ομοσπονδιακά 

δικαστήρια των Η.Π.Α., η θεμελίωση 

δικαιοδοσίας επί των υποκειμένων της διαφοράς 

ακόμα και όταν υπάρχει μια πολύ περιορισμένη ή 

εντελώς συμπτωματική φυσική εξουσία, όπως π.χ. 

μόνο το γεγονός της διέλευσης του εναγόμενου  

και της επίδοσης σε αυτόν της αγωγής κατά το 

χρόνο της διέλευσης (transient rule) . Έτσι το 

απλό γεγονός της επίδοσης του εισαγωγικού της 

δίκης δικογράφου είναι όρος απαραίτητος, αλλά 

και επαρκής, για την εκδίκαση μιας υπόθεσης 

και την έκδοση απόφασης21. Η τάση αυτή 

19 Dempsey P., op. cit.
20 Ακόμα όμως και στην περίπτωση που 

απορριφθεί η αγωγή λόγω forum non conveniens ο 
ενάγων εξασφαλίζει κάποια πλεονεκτήματα διότι τα 
δικαστήρια αποποιούνται συνήθως τη δικαιοδοσία τους 
υπό προϋποθέσεις (conditional judgment), όπως ότι το 
αλλοδαπό δικαστήριο θα αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του, 
ο εναγόμενος θα δεχθεί να υπαχθεί στη δικαιοδοσία του 
αλλοδαπού δικαστηρίου και να συμμετάσχει πλήρως στη 
σχετική δίκη προσάγοντας μάρτυρες και έγγραφα και 
παραιτούμενος από ενστάσεις όπως η παραγραφή.

21 Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 23.

ανασχέθηκε εν μέρει μέσω της θεωρίας των 

ελάχιστων συνδέσμων (minimum contacts)22 με 

κάποιο forum, προκειμένου να είναι δυνατό να 

θεμελιωθεί δικαιοδοσία.

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα 
forum non conveniens 

Στις Η.Π.Α. οι αποφάσεις σταθμός για την 

ανάπτυξη του κανόνα forum non conveniens, 

τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό 

επίπεδο, αποτελούν οι: Gulf  Oil Corp. v. 

Gilbert23, Koster v. Lumbermens Mutual24 

και Piper Aircraft Co. v. Reyno25. Οι 

αποφάσεις αυτές καθιέρωσαν τις προϋποθέσεις 

εφαρμογής του κανόνα, ακολουθούνται 

γενικότερα τόσο από τα ομοσπονδιακά όσο 

και από τα πολιτειακά δικαστήρια, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις το περιεχόμενό τους έχει 

ενσωματωθεί σε πολιτειακά νομοθετήματα26. 

Από την πρόσφατη νομολογία, ιδιαίτερη μνεία 

πρέπει να γίνει στην απόφαση Sinochmem27. 

Περιληπτικά, κατά τη διερεύνηση της 

22 Για την ερμηνεία των στοιχείων που συνθέτουν 
τους «ελάχιστους συνδέσμους», βλ. Μουσταΐρα Ε., ό.π., 
σελ. 30 επ.

23 Gulf  Oil Corp. v. Gilbert Storage & Transfer 
Co., 330 U.S. 501 (1947)

24 Παρότι δεν αποτελεί δημοφιλή απόφαση, 
εντούτοις η Koster v. American Lumbermens Mutual 
Casualty Co., 330 U.S. 518 (1947), δημοσιεύθηκε 
την ίδια ημέρα με την Gulf  Oil Corp. v. Gilbert και 
στηρίχθηκε στις ίδιες νομικές αρχές.

25 Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235, 
(1981)

26 Brand R., op. cit., p. 1005
27 Sinochem International Company Ltd. v. 

Malaysia International Shipping Corporation, 549, U.S. 
422 (2007)
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εφαρμογής του κανόνα, το δικαστήριο στο οποίο 

έχει εισαχθεί μια υπόθεση κρίνει αρχικά αν 

υπάρχει ένα εναλλακτικό forum. Για να κρίνει 

στη συνέχεια αν αυτό συνιστά περισσότερο 

κατάλληλο και πρόσφορο forum από ότι το ίδιο, 

προβαίνει σε μία στάθμιση ποικίλων παραγόντων 

ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος. Εφόσον 

η στάθμιση υποδείξει ότι το εναλλακτικό forum 

υπερτερεί και είναι πρόσφορο (ή περισσότερο 

πρόσφορο) εκδίδει απόφαση αποποίησης της 

δικαιοδοσίας του. Ειδικότερα:

(α) Ύπαρξη εναλλακτικού κατάλληλου forum

Η πρώτη απόφαση που καθόρισε τις 

προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα στις Η.Π.Α. 

και αποτελεί ορόσημο μέχρι σήμερα εξεδόθη 

το 1947 από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό 

Δικαστήριο στην υπόθεση Gulf  Oil Corp. v. 

Gilbert. Η υπόθεση έχει περιληπτικά ως εξής: 

Ο κ. Gilbert άσκησε αγωγή στο Ομοσπονδιακό 

Πρωτοδικείο της Ν. Υόρκης κατά της Gulf  

Oil Corporation, ισχυριζόμενος ότι η αποθήκη 

του στη Βιρτζίνια καταστράφηκε από πυρκαγιά 

οφειλόμενη στην αμελή συμπεριφορά των 

υπαλλήλων της Gulf  Oil κατά τη μεταφορά 

καυσίμων στην αποθήκη του, αξιώνοντας για 

το σκοπό αυτό αποζημίωση. Σημειώνεται ότι η 

Gulf  Oil δραστηριοποιείτο τόσο στη Βιρτζίνια 

όσο και στη Ν. Υόρκη, ενώ ο κ. Gilbert επέλεξε 

να ασκήσει την αγωγή του στο Ομοσπονδιακό 

Πρωτοδικείο της Ν. Υόρκης βάσει της diversity28. 

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αποποιήθηκε τη 

δικαιοδοσία του, το Ομοσπονδιακό Εφετείο 

ωστόσο ανέτρεψε την απόφαση και η υπόθεση 

τελικά κατέληξε στο Supreme Court.  

Το Supreme Court με την απόφασή του στην εν 

λόγω υπόθεση έκρινε ότι για να εφαρμοστεί ο 

κανόνας forum non conveniens προϋποτίθεται 

ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον fora στα οποία  

μπορεί να ασκηθεί αγωγή κατά του εναγόμενου29. 

Συνεπώς αν υπάρχει ένα μόνο διαθέσιμο forum 

στο οποίο ο ενάγων μπορεί να ασκήσει την 

αγωγή ο κανόνας δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. 

Παρόλο που η απόφαση δεν καθιέρωσε ως 

κανόνα ότι το θεωρούμενο ως εναλλακτικό 

forum θα πρέπει να είναι κατάλληλο, ο όρος 

αυτός κρίνεται απαραίτητος30. 

Ρητά, ο όρος το εναλλακτικό forum να είναι και 

κατάλληλο, θεσπίστηκε στην απόφαση Piper 

Aircraft Co. v. Reyno. Στην υπόθεση αυτή 

που αφορά αεροπορικό δυστύχημα που 

έλαβε χώρα στη Σκωτία, η κα. Reyno υπό την 

ιδιότητα της διαχειρίστριας περιουσίας πέντε 

θυμάτων σκωτικής ιθαγένειας άσκησε αγωγή 

28 Πρόκειται για δικονομικό κανόνα που προβλέπει 
ότι αγωγή μπορεί να ασκηθεί σε ομοσπονδιακό 
δικαστήριο των Η.Π.Α. αν οι διάδικοι είναι κάτοικοι 
διαφορετικών πολιτειών ή κάτοικοι πολιτείας των Η.Π.Α 
και ξένου κράτους και το αντικείμενο της διαφοράς 
υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  

29 “[I]n all cases in which the doctrine of  forum 
non conveniens comes into play, it presupposes at least 
two forums in which the defendant is amenable to 
process”.

30 Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 39
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σε πρωτοβάθμιο πολιτειακό δικαστήριο της 

Καλιφόρνια κατά των κατασκευαστριών του 

αεροσκάφους, Piper Aircraft Company και 

Hartzell Propeller Inc.. H αγωγή παραπέμφθηκε 

σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια 

και εν συνεχεία, κατόπιν αιτήματος της Piper, 

σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Πενσυλβάνια. 

Eνώπιον του τελευταίου δικαστηρίου οι δύο 

εναγόμενες πρόβαλαν την ένσταση forum non 

conveniens, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο 

της Σκωτίας στο οποίο εκκρεμούσαν αγωγές 

άλλων θυμάτων κατά της εταιρείας στην οποία 

ανήκε το αεροσκάφος ήταν περισσότερο 

κατάλληλο. Όταν η απόφαση ήχθη ενώπιον 

του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, 

το Δικαστήριο πέραν από την απαίτηση το 

εναλλακτικό forum να είναι κατάλληλο αξίωσε 

o εναγόμενος να μπορεί να υπαχθεί στη 

δικαιοδοσία του31. 

Κατά βάση η προϋπόθεση της ύπαρξης 

διαθέσιμου για τον εναγόμενο forum (avail-

able forum) ικανοποιείται εύκολα εφόσον οι 

εναγόμενοι συναινούν να υπαχθούν στην 

αλλοδαπή δικαιοδοσία, ενώ τα δικαστήρια που 

αποποιούνται τη δικαιοδοσία τους ενδέχεται 

να θέσουν ως όρο στον εναγόμενο να δεχθεί να 

υπαχθεί στο εναλλακτικό forum που πρότεινε 

31 454 U.S. at 254 n.22 “[O]rdinarily, this 
requirement will be satisfied when the defendant is 
‘amendable to process’ in the other jurisdiction.”. Έτσι 
και Whytock C./ Robertson C.B., op. cit, p. 1456.

ως κατάλληλο και πρόσφορο32. Σημειώνεται 

ότι το στοιχείο της καταλληλότητας του 

εναλλακτικού forum είναι προσανατολισμένο 

στον ενάγοντα και αναγκαστικά περιλαμβάνει 

μια εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση 

της καταλληλότητας και προσφορότητας33. 

Σύμφωνα με την απόφαση Piper Aircraft Co., το 

προτεινόμενο από τον εναγόμενο εναλλακτικό 

forum είναι κατάλληλο εκτός αν η δυνητική 

αποκατάσταση που θα προσφέρει αποτελεί 

κατ’ ουσίαν μη αποκατάσταση, όπως όταν το 

εναλλακτικό forum δεν επιτρέπει την εξέταση 

της ουσίας της διαφοράς. 

Οι αλλοδαποί ενάγοντες από την άλλη πλευρά 

συχνά εγείρουν ενστάσεις και επιφυλάξεις για 

τις διαδικαστικές διαφορές και τα εμπόδια στο 

προταθέν ως εναλλακτικό κατάλληλο forum, 

όπως την έλλειψη οικονομικών πόρων, τη 

διαφθορά και άλλα προβλήματα πολιτικής φύσης 

που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα 

άσκησης της αγωγής στο εν λόγω forum 

και την δίκαιη εκδίκασή της34. Το Ανώτατο 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δεν φαίνεται μέχρι 

στιγμής να έχει δημιουργήσει αρχές για την 

αντιμετώπιση τέτοιου είδους επιφυλάξεων και 

τα κατώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια σπάνια 

εισέρχονται στην ουσία αυτών των ζητημάτων35. 

32 Δύνανται να τεθούν και επιπλέον όροι, βλ. 
ανωτέρω σημ. 20.

33 Whytock C./ Robertson C.B., op. cit, p. 1457
34 Waples M., Note, The Adequate Alternative 

Forum Analysis in Forum Non Conveniens: A Case for 
Reform, 36 Conn. L. Rev. vol. 36 (2004), p. 1476 

35 Whytock C./ Robertson C.B., op. cit, p. 1457-8
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Στην πράξη τα δικαστήρια των Η.Π.Α. κρίνουν 

το αλλοδαπό forum ακατάλληλο μόνο σε 

σπάνιες περιπτώσεις36.    

(β) Η στάθμιση παραγόντων ιδιωτικού και 

δημοσίου συμφέροντος

Εφόσον ένα δικαστήριο διαπιστώσει ότι υπάρχει 

ένα εναλλακτικό κατάλληλο forum, προχωρά 

στη συνέχεια στο να καθορίσει αν η υπόθεση 

πρέπει να εκδικασθεί στο εναλλακτικό forum. 

Για να το διαπιστώσει αυτό, προβαίνει σε μία 

στάθμιση παραγόντων ιδιωτικού και δημοσίου 

συμφέροντος37. Στην απόφαση Gulf  Oil Corp. 

v. Gilbert το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρθηκε 

σε μία εκτεταμένη λίστα τέτοιων παραγόντων38. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα ιδιωτικά 

συμφέροντα, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό 

Δικαστήριο αναφέρθηκε σε παράγοντες που 

διευκολύνουν τους διάδικος ή αφορούν τη 

διαδικασία όπως η ευκολία πρόσβασης στις 

πηγές απόδειξης, η ύπαρξη διαδικασίας 

υποχρεωτικής προσαγωγής στο ακροατήριο 

των απρόθυμων να καταθέσουν μαρτύρων στο 

εναλλακτικό forum, το κόστος εξέτασης των 

μαρτύρων που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν, 

η δυνατότητα αυτοψίας, και όλα τα πρακτικά 

ζητήματα τα οποία καθιστούν τη δίκη ευχερή, 

ταχεία και ανέξοδη.

36 Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 39
37 Για μια αναλυτική κριτική παρουσίαση των 

παραγόντων ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, βλ. 
Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 40 επ.

38 330 U.S. at 508 seq.

Εν συνεχεία, το Δικαστήριο προέβη σε ανάλυση 

των παραγόντων δημοσίου συμφέροντος, 

οι οποίοι επίσης είναι καθοριστικοί για την 

εφαρμογή του κανόνα39. Αυτοί αφορούν τις 

διοικητικές δυσχέρειες που δημιουργούνται για 

τα δικαστήρια όταν διαφορές συσσωρεύονται 

προς εκδίκαση σε συγκεκριμένα κέντρα, την 

επιβάρυνση των ενόρκων μιας πολιτείας οι 

οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφορά, 

την ευχερή εξέταση περισσότερων μαρτύρων 

που έχουν εποπτεία της διαφοράς και βρίσκονται 

σε έναν τόπο, παρά σε απομακρυσμένα 

μέρη και πληροφορούνται τα γεγονότα μόνο 

μέσω αναφορών. Γενικότερα υπάρχει τοπικό 

ενδιαφέρον  να αποφασίζονται οι διαφορές που 

συνδέονται με έναν τόπο στην έδρα τους. Επίσης 

υπάρχει συμφέρον μια διαφορά με στοιχεία 

αλλοδαπότητας να επιλύεται από το δικαστήριο 

του τόπου του οποίου το δίκαιο διέπει τη 

διαφορά, παρά ένα δικαστήριο να προβαίνει σε 

εφαρμογή αλλοδαπού ως προς αυτό δικαίου40.

Οι ως άνω παράγοντες ιδιωτικού και δημοσίου 

συμφέροντος αποτελούν μόνο κατευθύνσεις, 

ενώ το U.S. Supreme Court μέχρι στιγμής 

δεν έχει προβεί σε πλήρη καταλογοποίηση 

39 330 U.S. at 508–09.
40 Το εφαρμοστέο δίκαιο αποτελεί επίσης 

σημαντικό παράγοντα εφαρμογής του κανόνα forum 
non convenies, βλ. σχετικά Μουσταΐρα E., ό.π., σελ. 54 
επ. Περαιτέρω στην υπόθεση Piper Piper Aircraft Co. v. 
Reyno, (454 U.S. at. 247) κρίθηκε ότι ο κανόνας μπορεί 
να εφαρμοσθεί ακόμα και αν το εφαρμοστέο δίκαιο 
στο εναλλακτικό forum είναι λιγότερο ευνοϊκό για τον 
ενάγοντα. 
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όλων των περιπτώσεων που καθορίζουν αν ένα 

δικαστήριο είναι κατάλληλο41. Τα αμερικανικά 

δικαστήρια προκειμένου να αποφασίζουν στις 

εκάστοτε ειδικές περιπτώσεις προβαίνουν σε ένα 

πολυπαραγοντικό τέστ εμπνευσμένο από τον 

κατάλογο των παραγόντων που αναφέρθηκαν 

στην υπόθεση Gulf  Oil (άλλως, laundry list)42.

Μέσω της εκτίμησης παραγόντων ιδιωτικού και 

δημοσίου συμφέροντος το δικαστήριο θα 

σταθμίσει τα σχετικά πλεονεκτήματα και 

εμπόδια με στόχο να εντοπίσει το κατάλληλο και 

πρόσφορο forum για μια δίκαιη δίκη. 

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην 

υπόθεση Gulf  Oil καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η επιλογή του forum από τον ενάγοντα 

σπανίως πρέπει να ανατρέπεται, εκτός αν η 

στάθμιση των παραγόντων υπερτερεί καταφανώς 

υπέρ του εναγομένου. Η τελευταία κρίση 

επαναδιατυπώθηκε στην απόφαση Piper43, 

όπου ελέχθη ότι κατά κανόνα υπάρχει ισχυρό 

τεκμήριο υπέρ της επιλογής του forum από 

τον ενάγοντα και το οποίο μπορεί να ανατραπεί 

όταν οι παράγοντες ιδιωτικού και δημοσίου 

δικαίου ξεκάθαρα κατατείνουν την αγωγή 

στο εναλλακτικό forum, ενώ το τεκμήριο 

εφαρμόζεται με μικρότερη ένταση όταν ο ενάγων 

41 Childress III D. E., op.cit., p. 167
42 Μουσταΐρα E, Πρόσφατη νομολογία στον 

αγγλοσαξωνικό χώρο αναφορικά με την εφαρμογή του 
κανόνα forum non, convenies, Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 5 (2011), σελ. 533

43 454 U.S. at 255 

είναι αλλοδαπός. Στην ίδια απόφαση τέθηκε 

επίσης ο κανόνας ότι εφόσον το δικαστήριο 

έχει συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες 

ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος και όταν 

η στάθμιση των παραγόντων αυτών στην οποία 

προβαίνει είναι λογική, η απόφαση του θα 

πρέπει να γίνεται σεβαστή. Περαιτέρω, μια 

απόφαση περί αποποποίησης της δικαιοδοσίας 

με βάση τον κανόνα forum non conveniens θα 

πρέπει να ανατρέπεται μόνο για λόγους «σαφούς 

κατάχρησης της διακριτικής ευχέρειας»44. 

 

(γ) Η εφαρμογή του κανόνα ακόμα και όταν 

δεν έχει διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία

Ο κανόνας forum non conveniens παρέχει σε 

ένα δικαστήριο τη διακριτική ευχέρεια 

αποποίησης της δικαιοδοσίας που κανονικά 

υπάρχει. Ωστόσο το 2007 το Supreme Court 

στην υπόθεση Sinochem International 

Company Ltd. v. Malaysia International 

Shipping Corporation έκρινε ότι ένα 

δικαστήριο μπορεί να απορρίψει μια υπόθεση 

επί τη βάσει του forum non conveniens ακόμα 

και πριν διαπιστώσει τη δική του αρχικά 

δικαιοδοσία, όταν αυτό επιβάλλεται για 

λόγους προσφορότητας, δικαιοσύνης και 

δικαστικής οικονομίας.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε διαφορά 

μεταξύ της κινεζικής εταιρείας Sinochem 

44 Μουσταΐρα E., Forum non conveniens, 
Η επιείκεια στο πλαίσιο της νομιμότητας, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, 1995, σελ. 53
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International Company Ltd. και της 

μαλαισιανής Malaysia International Shipping 

Corporation. Η  Sinochem  είχε συνάψει με την 

αμερικανική εταιρεία Triorient σύμβαση για την 

αγορά ατσάλινων συρμάτων με τόπο παράδοσης 

στην Κίνα. Ως όρος για την καταβολή του 

τιμήματος προβλέφθηκε η φόρτωση των 

συρμάτων στο πλοίο για την Κίνα μέχρι την 

30.04.2003. Για το σκοπό αυτό η Triorient 

ναύλωσε πλοίο ιδιοκτησίας της Malaysia 

International Shipping, το οποίο αναχώρησε 

από τις Η.Π.Α. με προορισμό την Κίνα στις 

30.04.2003, αφού προηγουμένως η Triorient 

είχε  αποστείλει φορτωτική στη Sinochem για 

να αποδείξει την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της 

υποχρέωσης της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού, η Sinochem επειδή θεώρησε ότι 

η φορτωτική είχε πλαστογραφηθεί άσκησε 

ενώπιον του Ομοσπονδιακού Πρωτοδικείου 

της Πενσυλβάνια αγωγή για την έναρξη της 

αποδεικτικής διαδικασίας, ώστε να διαπιστωθεί 

ο αληθής χρόνος φόρτωσης. Επιπλέον, κατά 

την άφιξη του πλοίου στην Κίνα, η Sinochem 

επέβαλε κατάσχεση του πλοίου, δυνάμει 

απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε 

κινεζικό δικαστήριο, ενώ το πλοίο τελικά 

αφέθηκε ελεύθερο κατόπιν καταβολής εγγύησης 

από την Malaysia. 

Η τελευταία άσκησε αγωγή αποζημίωσης στο 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Πενσυλβάνια. 

Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε στον πρώτο βαθμό 

βάσει του κανόνα forum non conveniens, 

χωρίς το δικαστήριο να εξετάσει το θέμα της 

ύπαρξης δικαιοδοσίας ως προς τους διαδίκους. 

Για το λόγο αυτό η απόφαση ανατράπηκε 

από το Τρίτο Ομοσπονδιακό Εφετείο και 

η υπόθεση κατέληξε εν τέλει στο Ανώτατο 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε 

εσφαλμένη την κρίση του Εφετείου το οποίο 

επέτασσε στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να 

καθορίσει πρώτα αν είχε προσωπική δικαιοδοσία 

επί της εναγομένης, πριν απορρίψει την υπόθεση 

λόγω forum non conveniens και θεώρησε πως 

δεδομένου ότι επίλυση ενός αιτήματος forum 

non conveniens δε σημαίνει καθόλου πως το 

δικαστήριο υπεισέρχεται σε ουσιαστικού δικαίου 

ζητήματα, ένα ομοσπονδιακό πρωτοδικείο έχει 

διακριτική εξουσία να απαντήσει άμεσα σε αίτημα 

forum non conveniens που τυχόν υποβάλει 

εναγόμενος και δε χρειάζεται προηγουμένως να 

ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη προκαταρκτική 

ένσταση45. Η απόφαση αυτή επαινέθηκε για 

τη πραγματιστική της προσέγγιση, ενώ στο 

μέλλον προβλέπεται ότι η εφαρμογή του 

κανόνα forum non conveniens θα καθορίζεται 

περισσότερο από πρακτικές εκτιμήσεις παρά από 

συστηματική ανάλυση των παραγόντων ιδιωτικού 

και δημοσίου συμφέροντος46.

45 Μουσταΐρα E, Πρόσφατη νομολογία στον 
αγγλοσαξωνικό χώρο αναφορικά με την εφαρμογή του 
κανόνα forum non, convenies, Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 5/2011, σελ. 538

46 Μουσταΐρα E, ό.π., σελ. 539
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IV. Ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής 
του κανόνα forum non conveniens σε 

υποθέσεις αποζημιώσεων  

(α) Η ευρύτατη εφαρμογή του κανόνα σε 

υποθέσεις με αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και 

εναγόμενες εταιρείες με έδρα τις Η.Π.Α. σε 

υποθέσεις ζημιών στην αλλοδαπή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, με αφορμή υποθέσεις 

που εισάγονται σε δικαστήρια των Η.Π.Α. 

για την αποκατάσταση ζημιών που έλαβαν 

χώρα σε κράτη της Λατινικής Αμερικής και οι 

οποίες συνδέονται με τη δράση αμερικανικών 

(πολυεθνικών) εταιρειών, έχει αναπτυχθεί 

ένας ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός για 

τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα 

forum non conveniens. Στις υποθέσεις αυτές 

οι εναγόμενες στα δικαστήρια των Η.Π.Α. 

αμερικανικές εταιρείες καταφέρνουν (συνήθως) 

μέσω του κανόνα forum non convniens να 

επιτύχουν την απόρριψη των εναντίον τους 

αγωγών, τις οποίες οι αλλοδαποί ενάγοντες 

προτιμούν να ασκήσουν στις Η.Π.Α. εξαιτίας 

των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων που 

παρέχουν ως forum. Σύμφωνα με μία πρόσφατη 

εμπειρική έρευνα οι αλλοδαποί ενάγοντες έχουν 

διπλάσιες πιθανότητες να δουν τις αγωγές τους 

να απορρίπτονται σε σχέση με τους ημεδαπούς 

ενάγοντες, κατοίκους Η.Π.Α47. Πέρα από 

47 Whytock C., The Evolving Forum Shopping 
System, Cornell Law Review, vol. 96 (2011), p. 503–04.

την εθνικότητα των εναγόντων, σημαντικός 

παράγοντας που οδηγεί τα αμερικανικά 

δικαστήρια στην απόρριψη τέτοιων αγωγών είναι 

το γεγονός ότι η αδικοπρακτική συμπεριφορά 

λαμβάνει χώρα στην αλλοδαπή, με αποτέλεσμα 

οι μάρτυρες και εν γένει ο κύριος όγκος του 

αποδεικτικού υλικού που σχετίζεται με την 

υπόθεση να βρίσκονται εκεί, ενώ το εφαρμοστέο 

δίκαιο θα είναι κατά βάση αλλοδαπό δίκαιο (lex 

loci delicti) και όχι το δίκαιο των Η.Π.Α..

Ωστόσο, η απόρριψη μιας αγωγής, όπως 

προαναφέρθηκε, δε συνεπάγεται παραπομπή 

στο πλέον κατάλληλο και πρόσφορο δικαστήριο. 

Περαιτέρω οι ενάγοντες σπάνια επανέρχονται 

ασκώντας εκ νέου την απορριφθείσα αγωγή στο 

υποδειχθέν forum48. Έτσι, πολλές υποθέσεις 

παραμένουν αδίκαστες, ενώ για ορισμένες 

υποθέσεις επιτυγχάνεται συμβιβασμός με όρους 

που απέχουν ουσιωδώς από αυτούς σε παρόμοιες 

υποθέσεις συμβιβασμού όπου ενάγων και 

εναγόμενος είναι κάτοικοι Η.Π.Α. και η ζημία 

συμβαίνει εκεί, ώστε οι ζημιωθέντες λαμβάνουν 

εν τέλει πενιχρά ποσά. Τα παραπάνω φαινόμενα 

έχουν προκαλέσει δριμεία κριτική και αποδίδεται 

η μομφή ότι ο κανόνας forum non conven-

iens χρησιμοποιείται για να προστατευθούν οι 

αμερικανικές εταιρείες από την ευθύνη τους για 

ζημίες που προκάλεσαν από την κυκλοφορία 

48 Η παρατήρηση αυτή είναι γενική και ισχύει 
συνολικά για τις υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκε ο 
κανόνας forum non conveniens.
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ελαττωματικών προϊόντων σε τρίτες χώρες και 

δη στη Λατινική Αμερική49,50.

Ενδεικτικά, στην υπόθεση επί της οποίας 

εκδόθηκε η απόφαση Delgado v. Shell Oil 

Co. Delgado51, εναγόμενοι από 12 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων εννέα της Λατινικής 

Αμερικής, άσκησαν αγωγή ευθύνης παραγωγού 

για ζημίες που σύμφωνα με την αγωγή υπέστησαν 

εξαιτίας της έκθεσης τους σε επιβλαβείς 

χημικές ουσίες (DBCP) που εμπεριέχονταν στα 

φυτοφάρμακα και λιπάσματα που κατασκεύαζε 

ο παραγωγός και τα οποία χρησιμοποιούνταν  

σε γεωργικές εργασίες. Το Ομοσπονδιακό 

Πρωτοδικείο του Τέξας απέρριψε την αγωγή, 

κρίνοντας ότι υπήρχαν διαθέσιμα εναλλακτικά 

fora στις πατρίδες των εναγόντων και ότι σε αυτό 

κατέτεινε η στάθμιση παραγόντων ιδιωτικού και 

δημοσίου συμφέροντος. Ενάγοντες από χώρες 

τις Καραϊβικής συμβιβάστηκαν τελικά έναντι 

ποσού περίπου $2,000 έκαστος, ενώ η κατά μέσο 

όρο αποζημίωση που επιδικάσθηκε σε πολίτες 

49 βλ. Figueroa D., Are There Ways Out of  the 
Current Forum Non Conveniens Impasse Between the 
United States and Latin America? (2005), Διαθέσιμο σε 
https://ssrn.com/abstract=1457956.

50 Παρόμοια μομφή ότι μέσω της εφαρμογής 
του κανόνα forum non conveniens αποσείεται η 
ευθύνη ως παραγωγού μεγάλων αμερικανικών εταιρειών 
αποδόθηκε και σε σχέση με την ευθύνη της αμερικανικής 
εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών, Boeing, με 
αφορμή την υπόθεση του αεροπορικού δυστυχήματος 
που προκλήθηκε από την πτώση αεροσκάφους της 
κυπριακής εταιρείας Helios το 2005 και το οποίο είχε 
κατασκευαστεί από την Boeing, βλ. επιχειρήματα των 
εναγόντων στις αποφάσεις  In re Air Crash Near Athens, 
Greece on Aug. 14, 2005, 479 F. Supp. 2d 792, 2007 
WL 840300 (N.D. Ill. 2007); aff‘d Clerides v. Boeing 
Co., 534 F.3rd 623 (7th Cir. 2008).

51 Delgado v. Shell Oil Co. Delgado, 890 F. Supp. 
1324 (1995)

των Η.Π.Α. αναφορικά με την ευθύνη για την 

έκθεση στις ίδιες χημικές ουσίες (DBCP) ανήλθε 

κατά κεφαλήν σε $500,000.

(β) Τα αντίμετρα για την ανάσχεση της 

ευρείας εφαρμογής του κανόνα

Ως αντίδραση στη συμπεριφορά αυτή των 

δικαστηρίων των Η.Π.Α. να απορρίπτουν αγωγές 

αλλοδαπών εναγόντων κατά αμερικανικών 

εταιρειών με βάση τον κανόνα forum non con-

veniens, πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής 

έχουν υιοθετήσει “blocking statutes”, δηλαδή 

νομοθεσία η οποία στοχεύει στη μη εκδίκαση 

υποθέσεων οι οποίες εισήχθησαν στα εθνικά 

τους δικαστήρια κατόπιν της απόρριψης τους 

από τα δικαστήρια των Η.Π.Α. ως συνέπεια της 

εφαρμογής του κανόνα forum non conveniens. 

Ο λόγος είναι ότι οι Η.Π.Α, αποτελούν για τους 

ενάγοντες το μοναδικό ίσως forum που θα τους 

επιτρέψει να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις 

αξιώσεις τους και να επιτύχουν την επιδίκαση 

ουσιαστικής αποζημίωσης, ώστε τα κράτη 

της Λατινικής Αμερικής επιδιώκουν μέσω των 

εν λόγω νομοθετημάτων να εξαναγκάσουν 

τα δικαστήρια των Η.Π.Α να ασκήσουν 

δικαιοδοτική εξουσία.  Έτσι ο κανόνας forum 

non conveniens δεν αποτελεί πλέον μόνο θέμα 

που αφορά τα δικαστήρια και τους διαδίκους 

αλλά και τις χώρες στις οποίες επίκειται να 

εισφερθούν υποθέσεις για εκδίκαση52. 

52 Childress III D. E., op.cit., p. 162
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Ενόψει των ανωτέρω επιδιώξεων53 πολλές χώρες 

της Λατινικής Αμερικής υιοθέτησαν τον 

Πρότυπο Νόμο της οργάνωσης “Latin 

American Parliament” (“PARLATINO”) για 

τη Διεθνή Δικαιοδοσία και το Εφαρμοστέο 

Δίκαιο54, ο οποίος περιέχει δύο άρθρα που 

ορίζουν ως εξής: “Άρθρο 1 - Εσωτερική και 

Διεθνής Δικαιοδοσία. Η αγωγή η οποία νόμιμα 

κατατέθηκε σύμφωνα στον τόπο κατοικίας 

του εναγομένου, αποκλείεται της  εσωτερικής 

δικαιοδοσίας. Η τελευταία αναβιώνει μόνο αν ο 

ενάγων εντελώς ελεύθερα και οικειοθελώς ασκεί 

νέα αγωγή εντός της χώρας. Άρθρο 2 -Διεθνής 

Αδικοπρακτική Ευθύνη - Ζημίες. Σε περιπτώσεις 

διεθνούς ευθύνης από αδικοπραξία, το εθνικό 

δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήματος του 

ενάγοντος να εφαρμόσει ως προς τη ζημία και 

τις χρηματικές αποζημιώσεις που σχετίζονται με 

αυτή τους σχετικούς νόμους και τα ποσά ευθύνης 

του αρμόζοντος αλλοδαπού δικαίου.

Ως συνέπεια των εθνικών νομοθεσιών αυτού του 

περιεχομένου, ενάγοντες κατάφεραν να πείσουν 

τα αμερικανικά δικαστήρια ότι τα εναλλακτικά 

fora στις χώρες τους δεν ήταν διαθέσιμα λόγω 

νομοθεσίας περί εκκρεμοδίκας (lis pendens) 

53 Brand R., op. cit., p. 1020-1021
54 Έναυσμα για τη θέσπιση του Πρότυπου Νόμου 

αποτέλεσε η ίδια η νομολογία των δικαστηρίων των 
Η.Π.Α. ‘Ήδη στην υπόθεση Delgado v. Shell Oil Co. 
Delgado, το Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο αποφάνθηκε 
ότι οι ενάγοντες θα μπορούσαν να επαναφέρουν την 
αγωγή τους και να θεωρηθεί ότι ουδέποτε εφαρμόσθηκε 
ο κανόνας forum non cοnveniens εφόσον το Ανώτατο 
Δικαστήριο της χώρας της οποίας έχουν την ιθαγένεια 
απορρίψει τη νέα αγωγή τους για έλλειψη δικαιοδοσίας.

που εμποδίζει την άσκηση δικαιοδοσίας επί 

υπόθεσης που κατατέθηκε πρώτα για εκδίκαση 

στις Η.Π.Α.55. Παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση 

Canales Martinez v. Dow Chemical Co.56, 

όπου το Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο της 

Λουιζιάνα συνήγαγε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο 

εναλλακτικό forum στην Κόστα Ρίκα καθώς 

και η υπόθεση In re Bridgestone/Firestone, 

Inc.57, όπου το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της 

Ιντιάνα έκρινε ότι τα δικαστήρια στη Βενεζουέλα 

δεν μπορούσαν να ασκήσουν δικαιοδοσία επί 

υπόθεσης που είχε προηγουμένως απορριφθεί 

βάσει του κανόνα forum non conveniens. 

Επίσης στην υπόθεση Morales v. Ford Motor 

Co.58 το αίτημα αποποίησης της δικαιοδοσίας 

λόγω του κανόνα forum non conveniens έγινε 

δεκτό υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαστήρια 

στη Βενεζουέλα θα ασκήσουν δικαιοδοσία.

(γ) Η προβληματική των περιπτώσεων «boo-

merang litigation» 

Επιπλέον στις περιπτώσεις που οι ενάγοντες 

επαναφέρουν τελικά τις αγωγές τους στα 

κράτη κατοικίας τους και τα δικαστήρια εκεί 

δέχονται να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους 

και να κρίνουν επί της διαφοράς, οι εκδοθείσες 

αποφάσεις (συχνά εφαρμόζοντας το δίκαιο 

55 Brand R., op. cit., p. 1022
56 Canales Martinez v. Dow Chemical Co., 219 F. 

Supp. 2d 719, 734 (E.D. La. 2002)
57 In re Bridgestone/Firestone, Inc., Tires 

Products Liability Litigation, 190 F. Supp. 2d 1125, 
1132–33 (S.D. Ind. 2002)

58 Morales v. Ford Motor Co., 313 F. Supp. 2d 672 
(S.D. Tex. 2004)
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κάποιας πολιτείας των Η.Π.Α.) προχωρούν στην 

επιδίκαση υψηλών αποζημιώσεων, ορισμένες 

φορές υψηλότερων και από αυτές που θα 

επιδίκαζε ένα δικαστήριο στις Η.Π.Α. Το 

φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηρισθεί επιτυχώς 

ως «boomerang litigation» και οι αποφάσεις 

αυτές υπενθυμίζουν στους εναγόμενους τη ρήση 

«πρόσεχε τι εύχεσαι»59. 

Περαιτέρω οι ενάγοντες προχωρούν σε 

διαδικασίες για την εκτέλεση τέτοιων αποφάσεων 

στις ΗΠΑ, όπου βρίσκονται τα περιουσιακά 

στοιχεία των εναγομένων εταιρειών60. Οι 

αμερικανικές εταιρείες τότε συχνά αρνούνται 

την εκτέλεση αποφάσεων προβάλλοντας ως λόγο 

άρνησης το γεγονός ότι το αλλοδαπό forum δεν 

εξασφαλίζει ισότιμη και αμερόληπτη πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη, παρόλο που όταν ενάγονταν 

αρχικά στις ΗΠΑ διατείνονταν ότι το ίδιο αυτό 

αλλοδαπό forum ήταν κατάλληλο και πρόσφορο 

και άρα η σχετική αγωγή έπρεπε να εκδικασθεί 

από αυτό.

Ενδεικτικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς αποτελεί η υπόθεση Aguinda 

v. Texaco61. Το 1993 υποβλήθηκαν δύο 

59 Erichson Η., The Chevron-Ecuador dispute, 
forum non conveniens, and the problem of  ex ante 
inadequacy, Stanford Journal of  Complex Litigation, 
vol. 1 (2013), p. 421

60 Καταρχήν μια αλλοδαπή απόφαση στις 
Η.Π.Α υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για 
να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί σε σχέση με μια 
πολιτειακή απόφαση που εκτελείται στις λοιπές πολιτείες 
των Η.Π.Α. βάσει της ρήτρας “full-faith-and credit”.

61 Aguinda v. Texaco, Inc., 303 F.3d 470, 473 (2d 
Cir. 2002)

ομαδικές αγωγές (class action lawsuits) από 

πολίτες του Εκουαδόρ εναντίον της Texaco στο 

Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο της Ν. Υόρκης εκ 

μέρους 30.000 κατοίκων της επαρχίας Oriente. 

Οι ενάγοντες αξίωναν την αποκατάσταση της 

ζημίας που υπέστησαν από το γεγονός ότι η 

Texaco είχε μολύνει την περιοχή εξαιτίας της 

ρίψης τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών ελαίων 

και αποβλήτων. Ενώπιον του πρωτοβάθμιου 

δικαστηρίου η Texaco υποστήριξε ότι το 

δικαστικό σύστημα στο Εκουαδόρ είναι δίκαιο 

και κατάλληλο. Στο Εφετείο ισχυρίσθηκε ότι 

το Εκουαδόρ μπορεί να αποδώσει ανεξάρτητη 

και αμερόληπτη δικαιοσύνη (independent and 

impartial justice) παρά τα περί του αντιθέτου 

επιχειρήματα των εναγόντων. Εν τέλει οι αγωγές 

απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του κανόνα forum 

non conveniens.

Η διαφορά ήχθη στο Εκουαδόρ όπου επί των 

διαφόρων συναφών αγωγών που κατατέθηκαν 

εξεδόθη απόφαση επιδικάζουσα ποσά 

αποζημίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων 

δολαρίων υπέρ των εναγόντων. Η Chevron 

(καθολική διάδοχος της Texaco) μετά την 

έκδοση απόφασης στο Εκουαδόρ εξέδωσε δελτίο 

τύπου με το οποίο κατηγορούσε την απόφαση 

ως παράνομη και ανεκτέλεστη, διότι παραβίαζε 

τα επιστημονικά διδάγματα και τις δικονομικές 

αρχές περί απόδειξης62. Η Chevron μάλιστα 

ισχυρίσθηκε ότι οι επιφυλάξεις και ενστάσεις 

62 Erichson Η., op. cit., 419
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της ως προς τη διαδικασία στο Εκουαδόρ 

δεν συνιστούσαν αντιφατική συμπεριφορά σε 

σχέση με την ένσταση forum non conveniens 

που είχε προβάλει νωρίτερα καθότι δεκαπέντε 

χρόνια πριν (όταν κατατέθηκαν οι αγωγές στις 

ΗΠΑ) δεν ήταν δυνατό να είχε προβλέψει την 

υποβάθμιση του κράτους δικαίου στο Εκουαδόρ. 

Όπως χαρακτηριστικά ελέχθη πρόκειται για 

τη μεταμέλεια αυτού που προβαίνει σε forum 

shopping (forum shopper’s remorse)63. Περαιτέρω 

κατόπιν διαιτητικής διαδικασίας που εκκίνησε 

η Chevron ως αντίδραση στην απόφαση, το 

διαιτητικό δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση του 

Εκουαδόρ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για να αναστείλει την αναγνώριση και εκτέλεση 

της απόφασης εντός και εκτός Εκουαδόρ.

Σημειώνεται ότι βάσει της ως άνω απόφασης 

πολλοί ενάγοντες εκκίνησαν στις Η.Π.Α. 

διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 

προκειμένου να εισπράξουν το τμήμα 

αποζημίωσης που τους αντιστοιχούσε. Μία 

από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτή 

στην οποία ο κ. Steven Donzinger, ένας από 

τους δικηγόρους των εναγόντων στις Η.Π.Α., 

επιχείρησε να εκτελέσει στις Η.Π.Α απόφαση 

που επιδίκαζε αποζημίωση 9,5 δις δολαρίων. 

Η Chevron αμφισβήτησε ότι η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε σεβόταν τις αρχές της δίκαιης 

63 Goldhaber M., Forum Shopper’s Remorse, 
Corporate Counsel, 2010, Διαθέσιμο σε http://www.
law.co m/jsp/cc/PubArticleFriendlyCC.jsp?id= 1 
202445653 516.

δίκης (due processs) και το Ομοσπονδιακό 

Πρωτοδικείο της Ν. Υόρκης έκανε δεκτό ότι η 

απόφαση περιέπεσε σε σημαντικά σφάλματα στην 

αποδεικτική διαδικασία και ήταν αποτέλεσμα 

ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών64. Η 

πρωτόδικη απόφαση με μία ιδιαιτέρως εκτενή 

κρίση, περίπου 500 σελίδων, διαπιστώνει  ότι  

ο συνήγορος Donzinger και οι συνεργάτες του 

είχαν παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία 

περί οργανωμένου εγκλήματος (Racketeer 

Influenced and Corrupt Organizations Act 

(RICO)) διαπράττοντας εκβίαση, απάτη, 

ξέπλυμα χρήματος, εξαγορά μαρτύρων με 

αποτέλεσμα η εκδοθείσα απόφαση να συνιστά 

παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης. Η 

κρίση αυτή επιβεβαιώθηκε ομόφωνα και από 

το Ομοσπονδιακό Εφετείο, ενώ τον Ιούνιο του 

2017 απορρίφθηκε από το Supreme Court η 

αίτηση για αναίρεση της εφετειακής απόφασης65.

Ομοίως και στην προαναφερθείσα υπόθεση 

Delgado, όπου οι αγωγές για αποζημίωση 

64 Chevron Corp. v. Donziger, 886 F. Supp. 2d 
235, 248 (2012)

65 Αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού της 
αντιδικίας παρέχεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο 
της Chevron, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
www.chevron.com/stories/united-states-supreme-
court-denies-petition-for-review-by-lawyer-behind-
fraudulent-ecuador-lawsuit. Η Chevron μάλιστα έχει 
διαμορφώσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της με 
αναλυτικό ιστορικό των αντιδικιών που εκτυλίσσονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο (δεδομένου ότι ενάγοντες έχουν 
προχωρήσει σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
περιουσιακών στοιχειών της αμερικανικής εταιρείας 
που βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός των Η.Π.Α.), και 
οι οποίες μέχρι στιγμής αποβαίνουν προς όφελός της, 
εφόσον τα αιτήματα αναγνώρισης και εκτέλεσης της 
απόφασης του Εκουαδόρ απορρίπτονται στα fora που 
εισφέρονται.   
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λόγω της έκθεσης στο DBCP απορρίφθηκαν 

λόγω forum non conveniens, ορισμένοι από 

τους ενάγοντες κατέφυγαν στα δικαστήρια της 

Νικαράγουα ζητώντας εκεί αποζημίωση. Σε 

μία από αυτές τις αγωγές οι ενάγοντες πέτυχαν 

την έκδοση απόφασης που τους επιδίκασε 

το ποσό των $489.4 εκατομμυρίων. Όταν 

βάσει της απόφασης οι ενάγοντες προέβησαν 

σε αναγκαστική εκτέλεση στις Η.Π.Α., η 

Shell υπέβαλε αίτημα στο Ομοσπονδιακό 

Πρωτοδικείο της Καλιφόρνια περί κήρυξης της 

απόφασης ανεκτέλεστης γιατί εκδόθηκε από ένα 

δικαστικό σύστημα που δεν παρέχει εγγυήσεις 

ανεξάρτητης και αμερόληπτης δικαιοσύνης66. 

Η στάση αυτή της Shell βρισκόταν σε πλήρη 

αντίθεση με τη ρητορική της στην υπόθεση 

Delgado, στην οποία επιδίωκε τη μη εκδίκαση 

των αγωγών στις Η.Π.Α. διότι τα δικαστήρια 

στη Λατινική Αμερική ήταν πρόσφορα και 

πλέον κατάλληλα fora για τις υποθέσεις  που 

αφορούσαν το χημικό DBCP. Σε μία άλλη 

αγωγή για ζημία από DBCP που κατατέθηκε στη 

Νικαράγουα εξεδόθη απόφαση για αποζημίωση 

$97 εκατομμυρίων κατά των εταιρειών Dole 

και Shell. Εν συνεχεία οι ενάγοντες εισήγαγαν 

ενώπιον του Ομοσπονδιακού Πρωτοδικείου της 

Φλόριντα αίτημα αναγνώρισης και εκτέλεσης της 

απόφασης67. Το Δικαστήριο όμως, αρνήθηκε την 

εκτέλεση της αλλοδαπής απόφασης λόγω των 

66 Shell Oil Co. v. Sonia Eduarda, Franco Franco 
et al. No. CV 03-8846 NM (PJWx), C.D. Cal. 2004

67 Osorio v. Dole Food Co., 665 F. Supp. 2d 1307, 
1311 (S.D. Fla. 2009).

αμφισβητήσεων ως προς την τήρηση των αρχών 

της δίκαιης δίκης.

Ενόψει των ανωτέρω, εκφράζονται ανησυχίες ότι 

φαινόμενα σαν τα ανωτέρω προκαλούν κενό 

στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς αν δεν 

παρεμποδισθούν τέτοιες συμπεριφορές των 

εναγόμενων68, οι ενάγοντες θα βρίσκονται 

ουσιαστικά χωρίς δικαιοδοτικό forum69. Για 

το λόγο αυτό προτείνεται να συμβαδίζει η 

ερμηνεία των όρου κατάλληλο forum, κατά 

την εξέταση των προϋποθέσεων εφαρμογής του 

κανόνα forum non conveniens, με αυτήν κατά 

το στάδιο αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών 

δικαστικών αποφάσεων70. Επικρίνεται εξάλλου το 

γεγονός ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια συχνά 

δίνουν υπερβολική έμφαση στον εναγόμενο και 

στο πινάκιο τους όταν εξετάζουν το θέμα του 

κατάλληλου εναλλακτικού forum και δε δίνουν 

την απαραίτητη σημασία αν μακροπρόθεσμα μια 

απόρριψη επί τη βάσει του forum non conven-

iens θα δεσμεύει αργότερα το δικαστήριο κατά 

τις διαδικασίες εκτέλεσης.

68 Συνήθως πρόκειται για μεγάλες αμερικανικές 
εταιρείες που αρχικά επιχειρηματολογούν κατά την 
εκδίκαση αγωγών που εισάγονται στις Η.Π.Α για την 
καταλληλότητα του αλλοδαπού (μη αμερικανικού) 
forum, με στόχο την ευδοκίμηση της ένστασης forum 
non conveniens, ενώ μετέπειτα, εφόσον τελικά οι 
ενάγοντες καταφύγουν στα δικαστήρια της πατρίδας τους 
μετά την απόρριψη των αγωγών τους στις Η.Π.Α. και 
πετύχουν την έκδοση ευνοϊκών αποφάσεων, ισχυρίζονται 
κατά το στάδιο της εκτέλεσης των αλλοδαπών αυτών 
αποφάσεων ότι το ίδιο αυτό forum δεν είναι κατάλληλο.

69 Whytock C./Robertson C.B., op. cit, p. 1474 et 
seq.

70 op. cit. p. p. 1494
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Ως αντίλογος, όμως, και προκειμένου να 

αποφευχθούν πατερναλιστικές συμπεριφορές, 

υποστηρίζεται ότι το κριτήριο της 

καταλληλότητας στο πλαίσιο του forum non 

conveniens θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και 

να διαπιστώνεται ότι πληρούται εφόσον μια χώρα 

έχει λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης. Κανένα 

νομικό σύστημα δεν είναι ίδιο με αυτό των 

Η.Π.Α., αλλά ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση 

δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο στέρησης των 

αλλοδαπών δικαστηρίων της εξουσίας να κρίνουν 

επί διαφορών ουσιώδους σημασίας για τους 

πολίτες τους71. 

Επίλογος

Ο κανόνας forum non conveniens αποτελεί στο 

πεδίο του διεθνές δικονομικό δίκαιο ένα από 

τα πιο σημαντικά διαδικαστικά/δικονομικά 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διάδικοι και 

τα δικαστήρια. Αυτό  οφείλεται στο γεγονός ότι 

επιτρέπει ή περιορίζει την επιλογή του forum 

από τον ενάγοντα, καθορίζοντας αντίστοιχα 

την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ο κανόνας είναι 

ευρέως χρησιμοποιούμενος στις Η.Π.Α. και 

γνωρίζει συχνή εφαρμογή ιδίως σε υποθέσεις 

συμβατικών και εξωσυμβατικών ενοχών. Ειδικώς, 

σε σχέση με τις εταιρείες που ενάγονται στις 

ΗΠΑ από αλλοδαπούς ενάγοντες οι οποίοι 

διεκδικούν αποζημιώσεις που προκλήθηκαν 

στην αλλοδαπή, η ένσταση απόρριψης της 

71 Erichson Η., op. cit, p. 427

αγωγής με επίκληση του κανόνα αυτού αποτελεί 

αντανακλαστική σχεδόν αντίδραση72. Πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα αμφιμερές forum shop-

ping: ο αλλοδαπός ενάγων επιδιώκει μία 

γενναιόδωρη ετυμηγορία από τους Αμερικανούς 

ενόρκους, ενώ ο ημεδαπός εναγόμενος ένα 

λιγότερο γενναιόδωρο αποτέλεσμα ενώπιον του 

αλλοδαπού δικαστή. Για το σκοπό αυτό και οι 

δύο πλευρές διαμορφώνουν έναν επιχείρημα περί 

καταλληλότητας, όμως το πραγματικό βάρος 

αποδίδεται στο ύψος της αποζημίωσης που 

επιδιώκεται, δηλαδή με απλούστερα λόγια στα 

χρήματα73.

Εν κατακλείδι και βάσει των πορισμάτων της 

νομολογίας, αν η στάθμιση παραγόντων ιδιωτικού 

και δημοσίου συμφέροντος συνηγορεί υπέρ 

του αλλοδαπού forum (δηλαδή οι αποδείξεις 

βρίσκονται στην αλλοδαπή και εν γένει η ξένη 

χώρα και οι πολίτες εκεί έχουν συμφέρον από 

την εκδίκαση της υπόθεσης), τότε η υπόθεση 

ανήκει στη δικαιοδοτική εξουσία του αλλοδαπού 

κράτους. Αν από την άλλη, η στάθμιση οδηγεί 

στα δικαστήρια των Η.Π.Α. αυτά δεν θα πρέπει 

να απεκδυθούν της δικαιοδοσίας τους. Τα 

αμερικανικά δικαστήρια είναι γενικά ιδιαιτέρως 

προσεκτικά όταν εξετάζουν τους ποικίλους 

παράγοντες ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος 

και προβαίνουν σε ενδελεχή στάθμιση αυτών, 

72 Erichson Η., op. cit, p. 420.
73 Dempsey P., op. cit.
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ενόψει των ιδιαίτερων πραγματικών περιστατικών 

της εκάστοτε υπόθεσης.  
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1) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ

Βασικό πυρήνα οργάνωσης της Ανώνυμης 

Εταιρίας αποτελεί το μετοχικό της κεφάλαιο, 

δηλαδή «η σταθερή αφηρημένη μαθηματική 

ποσότητα, που αναγράφεται στο καταστατικό 

της εταιρίας με απόλυτο αριθμό, που 

προσδιορίζεται σε χρήμα και στο οποίο 

αντιστοιχεί η καθαρή περιουσία, που πρέπει 

να τεθεί και να παραμείνει στη διάθεση της 

εταιρίας»1. Ως γνωστόν, το μετοχικό κεφάλαιο 

διαιρείται σε μετοχές, δηλαδή σε ισότιμα 

μερίδια, το άθροισμα της ονομαστικής αξίας 

των οποίων αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο. Ο 

μηχανισμός αυτός είναι καθοριστικής σημασίας, 

ώστε να προωθηθεί ο εταιρικός σκοπός, αλλά και 

να προστατευτούν οι συμβαλλόμενοι δανειστές 

της εταιρίας, αφού διασφαλίζεται η συγκέντρωση 

ενός ποσού, το οποίο θα είναι υπέγγυο για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Για τους 

λόγους αυτούς βασική και θεμελιώδης αρχή του 

1 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, Β’ έκδοση, σελίδα 424.

δικαίου της ανώνυμης εταιρίας αποτελεί η θέση 

ότι το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να παραμένει 

αμετάβλητο2 ανεξάρτητα από την μείωση ή 

αύξηση της λοιπής περιουσίας της εταιρίας3.     

Πυλώνα του παραπάνω σχήματος αποτελεί η 

πρόβλεψη των άρθρων 15β και 16 παρ.1 

Κ.Ν.2190/1920, το οποίο θέτει τον κανόνα 

της απαγόρευσης απόκτησης από την Ανώνυμη 

Εταιρία δικών της μετοχών. Η απαγόρευση 

αυτή ισχύει για την απόκτηση μετοχών της 

εταιρίας, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και 

από πρόσωπα, που δρουν για λογαριασμό της. 

Ειδικότερα, σημαίνει ότι η Ανώνυμη Εταιρία 

δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αποκτήσει δικές της 

μετοχές με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο και 

2 Αυτή αποτελεί μία διαχρονική και σταθερή 
θέση της θεωρίας αναφορικά με το δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι το ΔΕΚ με 
τις αποφάσεις του Centros (C-212/1997) και Inspire Art 
(C-167/2001) δέχθηκε ότι η συγκέντρωση ελάχιστου 
κεφαλαίου περιορίζει την ελευθερία εγκατάστασης των 
εταιριών στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτές οι αποφάσεις ίσως 
υποδηλώνουν μία στο μέλλον αλλαγή της αντιμετώπισης 
της θεωρίας και της νομολογίας απέναντι στη 
συγκεκριμένη θεμελιώδη αρχή του δικαίου ανωνύμων 
εταιριών.

3 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, Η μη απόκτηση από την 
ανώνυμη εταιρία δικών της μετοχών, Θρακικές νομικές 
μελέτες, τόμος 19 σελίδα 14.

Η απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών από Ανώνυμη 
Εταιρία μέσω τρίτων προσώπων

Χατζηνάκης Ανδρέας,                                                                                                             
Ασκούμενος Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ
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επαχθή αιτία4. Η έννοια της απαγόρευσης του 

άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920 επικεντρώνεται 

στην παράγωγη κτήση ιδίων μετοχών, ενώ η 

απαγόρευση απόκτησή τους κατά πρωτότυπο 

τρόπο προβλέπεται στο άρθρο 15Β Κ.Ν. 

2190/1920, από την εφαρμογή του οποίου 

προκύπτει η μη δυνατότητα ανάληψης ιδίων 

μετοχών της εταιρίας κατά πρωτότυπο τρόπο 

δηλαδή τόσο κατά το στάδιο σύστασης της 

εταιρίας, όσο και κατά το στάδιο αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Το άρθρο 17 Ν.2190/1920 ρυθμίζει δύο 

ουσιώδη ζητήματα σχετικά με την παραπάνω 

απαγόρευση κτήσης ιδίων μετοχών. Το πρώτο 

θέμα είναι αυτό της έμμεσης κτήσης ιδίων 

μετοχών από μία εταιρία μέσω μίας δεύτερης 

εξαρτημένης από αυτή κεφαλαιουχικής 

εταιρίας, δηλαδή Ανώνυμης εταιρίας ή Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης ή ετερόρρυθμης κατά 

μετοχές εταιρίας5. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται 

στο επιτρεπτό ή μη της σύστασης ενεχύρου 

υπέρ ανώνυμης εταιρίας επί μετοχών της ή 

επί μετοχών θυγατρικής της εταιρίας. Επί της 

ουσίας το άρθρο 17 Ν.2190/1920 έχει ως στόχο 

να αποτραπεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης 

της ιδιαίτερα σημαντικής απαγόρευσης των 

άρθρων 15 και 16 Κ.Ν.2190/1920 μέσω της 

παρεμβολής θυγατρικής εταιρίας της, όσο 

4 Βλ. Ε. Περάκη, Το Δίκαιο της Ανώνυμης 
Εταιρίας, τόμος 2Β, σελίδα 346.

5 Βλ. Θ. Κατσά σε Ανώνυμες Εταιρίες, τόμος 1, 
επιστ. Διεύθυνση Β. Αντωνόπουλος – Σπ. Μούζουλας, 
άρθρο 17 Κ.Ν.2190/1920, 2.

αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής 

εταιρίας. Το στοιχείο, το οποίο διαφοροποιείται 

στη συγκεκριμένη περίπτωση σε σχέση με τα 

δύο προηγούμενα άρθρα είναι ότι η εταιρία 

δεν αποκτά τις μετοχές αυτές άμεσα, αλλά με 

τη χρήση τρίτου, πλήρως ελεγχόμενου από 

αυτή προσώπου. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο 

κίνδυνος, που προσπαθεί να προλάβει το άρθρο 

17 Ν.2190/1920 αναφορικά με το μετοχικό 

κεφάλαιο της μητρικής εταιρίας είναι ο ίδιος 

με αυτόν, που αποτρέπουν τα άρθρα 15 και 16 

Ν.2190/19206.

2) Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
17 ΠΑΡ.1 Κ.Ν.2190/1920

2.1 Η έκταση της απαγόρευσης

Ο πρώτος περιορισμός, ο οποίος τίθεται από το 

νόμο αναφορικά με την απόκτηση μετοχών 

μέσω τρίτων προσώπων από Ανώνυμες Εταιρίες, 

είναι η απαγόρευση να λαμβάνει ως ενέχυρο 

δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της 

ανώνυμης εταιρίας για εξασφάλιση δανείων, που 

η ίδια έχει χορηγήσει, ή άλλων απαιτήσεών 

της. Ο κίνδυνος στην περίπτωση αυτή έχει να 

κάνει με το ενδεχόμενο της μη αποπληρωμής 

του ασφαλιζόμενου χρέους, οπότε θα υπήρχε 

σοβαρό ενδεχόμενο η εταιρία μέσω της 

διαδικασίας του πλειστηριασμού7 να γίνει κυρία 

6 Βλ. Θ. Κατσά ό.π., 2-3.
7 Σύμφωνα με το άρθρο 1237 ΑΚ ή με 

επιτρεπόμενη συμφωνία του άρθρου 1239 ΑΚ.
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ως προς τις ενεχυρασμένες μετοχές της8. Έτσι, 

θα κατέληγε να αποκτήσει παράγωγα δικές της 

μετοχές με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού της 

κεφαλαίου9, περίπτωση, την οποία ο νομοθέτης 

θέλησε να αποφύγει ρητά και με τη θέσπιση 

του άρθρου 16 Κ.Ν.2190/1920. Πάντως, 

δεδομένου ότι η ενεχύραση δεν εξομοιώνεται 

με κυριότητα των μετοχών, αλλά δημιουργεί 

απλό κίνδυνο να μεταβιβαστεί η κυριότητά 

τους, η συγκεκριμένη απαγόρευση θα πρέπει να 

θεωρείται ως προληπτική απαγόρευση απέναντι 

στο ενδεχόμενο διακινδύνευσης του εταιρικού 

κεφαλαίου. 

Όσο αφορά στην παραπάνω ρύθμιση, πρέπει να 

διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα. Το γεγονός 

ότι η διάταξη αναφέρεται μόνο στο «ενέχυρο 

για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται 

από αυτή», σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής 

της περιλαμβάνει μόνο το συμβατικό και 

όχι το νόμιμο ενέχυρο10. Βέβαια, υπό την 

ερμηνεία αυτή δημιουργείται το ερμηνευτικό 

πρόβλημα του ότι το άρθρο 1246 ΑΚ, 

προβλέπει ότι οι διατάξεις για το συμβατικό 

ενέχυρο εφαρμόζονται αναλογικά και στην 

περίπτωση του νομίμου ενεχύρου, συνεπώς θα 

μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η απαγόρευση 

δεν θα πρέπει να διακρίνει ανάμεσα στις δύο 

8 Βλ. Α. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 782.
9 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 389.
10 Υπενθυμίζεται ότι νόμιμο ενέχυρο έχουμε στην 

περίπτωση, κατά την οποία το ενέχυρο δεν συστήνεται με 
τη βούληση των μερών, αλλά αυτοδικαίως από το νόμο 
(Βλ. Α. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 773).

μορφές ενεχύρου. Η ορθή λύση, ωστόσο, είναι 

η ερμηνεία, η οποία εκλαμβάνει το άρθρο 

17 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920 ως ειδικότερο 

του άρθρου 1246 ΑΚ, αφού περιέχει ειδική 

πρόβλεψη για το ενέχυρο, που συστήνεται 

από την εταιρία και όχι γενικά στη σύσταση 

ενεχύρου, άρα θα πρέπει να υπερισχύσει11. 

Ένα δεύτερο θέμα είναι το αν η απαγόρευση 

περιλαμβάνει και την καταπιστευτική 

μεταβίβαση ιδίων μετοχών12, δεδομένου ότι 

και αυτή η μορφή εμπράγματης ασφάλειας έχει 

γνωρίσει αρκετά μεγάλη εφαρμογή στην πράξη. 

Η συγκεκριμένη δικαιοπραξία θα πρέπει να 

θεωρείται ως βέβαιο, ότι εμπίπτει στο πλαίσιο 

της απαγόρευσης, αφού στην περίπτωση αυτή 

η εταιρία αποκτά την κυριότητα των μετοχών 

αυτών. Μάλιστα, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι σε 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα κληθεί σε εφαρμογή 

το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 και όχι το άρθρο 

17 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920, αφού πρόκειται 

για περίπτωση απαγορευμένης παράγωγης 

κτήσης ιδίων μετοχών13. Τέλος, η σύμβαση 

παρακαταθήκης των ιδίων μετοχών ή μετοχών 

της μητρικής εταιρίας από τη θυγατρική με 

θεματοφύλακα την ίδια την θυγατρική εταιρία, 

θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, επίσης, εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 παρ.2 

11 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 8.
12 Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της 

καταπιστευτικής μεταβίβασης πράγματος, μεταβιβάζεται 
ολόκληρη η κυριότητα του πράγματος, με τη συμφωνία 
όμως, όταν η ασφαλιζόμενη απαίτηση αποπληρωθεί, να 
επιστραφεί η κυριότητα στον οφειλέτη

13 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 11.
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Κ.Ν.2190/192014. Εξυπακούεται δε ότι όσο 

αφορά στον όρο «δάνειο» αυτός θα πρέπει να 

ερμηνεύεται με ευρύτητα και να περιλαμβάνει το 

σύνολο των πιστωτικών συμβάσεων, δηλαδή και 

την παροχή εγγύησης και το άνοιγμα πίστωσης.   

2.2 Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση

Από το πεδίο εφαρμογής της πρώτης 

παραγράφου, εξαιρείται ρητά, σύμφωνα με 

το δεύτερο εδάφιο, η περίπτωση της λήψης 

ενεχυρασμένων ιδίων μετοχών από την εταιρία 

ή μετοχών μητρικής της εταιρίας, όταν το 

ενέχυρο έχει συσταθεί προς εξασφάλιση 

απαίτησης, που ανήκει στην κατηγορία των 

τρεχουσών συναλλαγών Τραπεζών ή άλλων 

Χρηματοδοτικών Οργανισμών15. Η εξαίρεση 

έχει να κάνει κυρίως με πρακτικούς λόγους και 

οφείλεται στην πρακτική, που έχει διαμορφωθεί 

στις συναλλαγές, οι Τράπεζες να δέχονται δικές 

τους μετοχές για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα 

οποία χορηγούν σε πελάτες τους16. Η εξαίρεση, 

μάλιστα, δεν θέτει κάποιο ποσοτικό όριο όσο 

αφορά στις ενεχυραζόμενες ίδιες μετοχές. Το 

παραπάνω σχήμα, πάντως έχει ως έμμεση 

συνέπεια η μητρική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία 

να μπορεί να λάβει ως ενέχυρο δικές της μετοχές 

14 Συγκεκριμένα στην περίπτωση της «κατοχής» 
μετοχών ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη 
εταιρία και, εφόσον, φυσικά συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου.

15 Η εξαίρεση αυτή αποτελεί προϊόν συμμόρφωσης 
της νομοθεσίας μας με το άρθρο 24 παρ.2 της 
Κοινοτικής Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ.

16 Θ. Χατζηγάγιος, ό.π., σελ. 392.

ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας για δάνειο, 

που της χορήγησε, αλλά και μία θυγατρική 

τραπεζική εταιρία να μπορεί να λάβει μετοχές 

της ως ενέχυρο για δάνειο, που χορήγησε σε 

άλλη εταιρία, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο 

εταιριών με αυτή. 

Πριν τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές 

υπήρχε ερμηνευτικό ζήτημα για το αν θα 

πρέπει να γίνει δεκτό, ότι οι επιτρεπόμενες 

περιπτώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 16 

Κ.Ν.2190/1920 θα πρέπει να εφαρμοστούν και 

για στην ανωτέρω περίπτωση. Το επιχείρημα, 

πάνω στο οποίο η σκέψη αυτή βασίζεται, είναι 

ότι, αφού ο νόμος επιτρέπει παρεκκλίσεις 

στην περίπτωση της παράγωγης κτήσης 

μετοχών, η οποία αποτελεί ευθεία μείωση της 

εταιρικής περιουσίας, δηλαδή το μείζον, θα 

πρέπει να επιτρέψει και την διακινδύνευση της 

εταιρικής περιουσίας εφόσον συντρέχουν οι 

ίδιες προϋποθέσεις, ως έλασσον. Αυτό σημαίνει 

πρακτικά ότι επιτρέπεται να αποκτηθούν ίδιες 

μετοχές ως ενέχυρο από την εταιρία, εφόσον 

αυτή γίνεται τηρουμένων των προϋποθέσεων17, 

ποσοτικών18 και χρονικών19 περιορισμών του 

άρθρου 16 Κ.Ν.2190/192020. Θα μπορούσε, 

βέβαια, να υποστηριχτεί και η αντίθετη άποψη 

17 Να υπάρχει δηλαδή αντίστοιχη έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης.

18 Να μην ξεπερνά, δηλαδή, η αξία τους το 1/10 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

19 Η κατοχή των μετοχών αυτών να μην υπερβαίνει, 
δηλαδή, τους εικοσιτέσσερις μήνες. 

20 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Θ. 
Χατζηγάγιος, ό.π., σελ. 393.
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με βάση τη σκέψη ότι η διάταξη είναι σαφής και 

η διατύπωσή της δεν αφήνει κάποιο περιθώριο 

για εξαίρεση. Πλέον το θέμα έχει λυθεί με 

παρέμβαση του νομοθέτη και την καθιέρωση της 

παραγράφου 2α του άρθρου.

2.3 Η πρόβλεψη της παραγράφου 2α του 
άρθρου 17 Κ.Ν. 2190/1920

Ως προς την έκταση της απαγόρευσης, 

σημαντική είναι η ρύθμιση της παραγράφου 

2α του άρθρου 17 Κ.Ν.2190/1920, η οποία 

ορίζει ότι «κατά παρέκκλιση της παραγράφου 

3, αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρίας από 

θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις, 

που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά 

το άρθρο 16». Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι η σωστή παραπομπή της ρύθμισης είναι 

η παράγραφος 2 και όχι η παράγραφος 3, 

όπως από αβλεψία του νομοθέτη έχει οριστεί. 

Άλλωστε, θα ήταν και άτοπη η τοποθέτηση της 

συγκεκριμένης ρύθμισης πριν την παράγραφο 

3, σε σχέση με την οποία φαίνεται να τίθεται ως 

εξαίρεση. Επί της ουσίας η διάταξη, η οποία 

κατά ρητή πρόβλεψή της εφαρμόζεται και 

στην ενεχύραση των μετοχών, προβλέπει ότι 

όταν υπάρχει ανάμεσα στις δύο εταιρίες σχέση 

μητρικής – θυγατρικής, τότε επιτρέπεται να 

αποκτά η θυγατρική μετοχές της μητρικής της, 

αν η απόκτηση των μετοχών αυτών εμπίπτει 

σε μία από τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις του 

άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920, δίνοντας λύση και 

στον παραπάνω προβληματισμό. 

2.4 Οι συνέπειες της παραβίασης της 
απαγόρευσης 

Εφόσον υπάρξει παραβίαση της πρόβλεψης της 

πρώτης παραγράφου του άρθρου 17 Κ.Ν. 

2190/1920, με αποτέλεσμα παρανόμως21 η 

θυγατρική εταιρία να αποκτήσει δικές της 

μετοχές ή μετοχές της μητρικής της εταιρίας 

ως ενέχυρο, τότε η εμπράγματη δικαιοπραξία 

της σύστασης του ενεχύρου επί των μετοχών 

αυτών θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη, ως αντίθετη 

σε απαγορευτική διάταξη νόμου, δυνάμει του 

174 ΑΚ. Σχετικός είναι ο προβληματισμός για 

το αν θα μπορούσε να διασωθεί το κύρος της 

συγκεκριμένης δικαιοπραξίας υπό το πρίσμα και 

τους περιορισμούς του άρθρου 16 παρ. 5 έως 7 

Κ.Ν.2190/1920, δεδομένου, ότι η ζημία για το 

εταιρικό κεφάλαιο ανάμεσα στα άρθρα 16 και 17 

τελεί σε σχέση μείζον – έλασσον. Αφού, λοιπόν, 

αν παραβιαστεί το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920, 

οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου διασώζουν 

το κύρος της εκποιητικής της κυριότητας 

των ιδίων μετοχών δικαιοπραξίας, φαίνεται, 

κατ’ αρχήν, λογικό και στην περίπτωση του 

άρθρου 17 Κ.Ν.2190/1920 να διασώζεται με 

αναλογική εφαρμογή η σύσταση του ενεχύρου, 

21 Δηλαδή, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από 
τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις του άρθρου 16 Κ.Ν. 
2190/1920.
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η οποία μάλιστα είναι έλασσον σε σχέση με την 

κυριότητα. Η εξήγηση βρίσκεται στη σκέψη 

ότι οι παράγραφοι 5 έως 7 έχουν ως σκοπό να 

διευκολύνουν την περαιτέρω νόμιμη μεταβίβαση 

των ιδίων μετοχών, που έχει αποκτήσει η εταιρία, 

ορίζοντας συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μέσα 

στην οποία πρέπει αυτή να πραγματοποιηθεί. 

Ωστόσο, στο άρθρο 17 συντρέχει μία 

διαφορετική περίπτωση, αφού με τη σύσταση του 

ενεχύρου η εταιρία δεν έχει την κυριότητα των 

μετοχών της, αλλά μόνο την κατοχή τους22, διότι 

την κυριότητα έχει ο οφειλέτης. Συνεπώς, δεν 

μπορεί να τεθεί ζήτημα περαιτέρω μεταβίβασης 

των μετοχών αυτών σε τρίτους, άρα δεν μπορεί 

να γίνει οποιαδήποτε αναλογική εφαρμογή 

των συγκεκριμένων παραγράφων, εκτός αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παραγράφου 2α του άρθρου23. 

3) ΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ. 17 

ΠΑΡ.2 Κ.Ν.2190/1920)

3.1 Ο κίνδυνος για τη θυγατρική εταιρία

Στον τομέα των διοικητικών και οικονομικών 

σχέσεων ανάμεσα στην μητρική και τη θυγατρική 

εταιρία πάντοτε υπάρχει μία κυριαρχία της 

μητρικής εταιρίας εις βάρος της θυγατρικής. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ πιθανό η μητρική 

22 Ή ορθότερα κατά τη διδασκαλία του 
εμπραγμάτου δικαίου την οιωνεί νομή τους.

23 Βλ. Θ. Κατσάς, ό.π., 23.

εταιρία να υποχρεώσει την θυγατρική της να 

αποκτήσει μετοχές της, από τη στιγμή μάλιστα, 

που διαθέτει και την απαιτούμενη πλειοψηφία 

στη Γενική Συνέλευση της δεύτερης. Επί της 

ουσίας η απόκτηση μετοχών της μητρικής από 

την θυγατρική θα πραγματοποιηθεί αφενός από 

οικονομικούς πόρους, τους οποίους η πρώτη έχει 

διαθέσει στη δεύτερη, αφετέρου σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις αποφάσεις της πρώτης24. 

Η απόκτηση από τη θυγατρική εταιρία μετοχών 

της μητρικής της σημαίνει ότι ένα μέρος από 

τα κεφάλαια, που διέθεσε η μητρική για το 

σχηματισμό της εταιρικής της περιουσίας 

της θυγατρικής, θα επιστρέψει πίσω στη 

μητρική. Ο κίνδυνος παράγωγης απόκτησης 

ιδίων μετοχών προλαμβάνεται μέσω των 

απαγορεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 

16 Κ.Ν.2190/1920. Από την άλλη, αν η 

θυγατρική αναλάβει μετοχές της μητρικής 

εταιρίας σε ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της μητρικής, τότε η θυγατρική θα 

έδινε πίσω τα κεφάλαια, που της είχε διαθέσει η 

μητρική της εταιρία, με αποτέλεσμα με έμμεσο 

τρόπο η τελευταία να καλύπτει την αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω δικών της 

κεφαλαίων. Ο κίνδυνος πρωτότυπης απόκτησης 

ιδίων μετοχών προλαμβάνεται με το άρθρο 

15β Κ.Ν.2190/192025. Υπό αυτό το πλαίσιο, 

μπορεί να δικαιολογηθεί απολύτως η επιλογή 

24 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 397.
25 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 397.
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του νομοθέτη να εξομοιώνει την ανάληψη ή 

απόκτηση  μετοχών της μητρικής εταιρίας από 

τη θυγατρική, με την ευθεία απόκτηση ιδίων 

μετοχών από τη μητρική εταιρία. 

3.2 Η έκταση της απαγόρευσης

Για να ισχύσει η απαγόρευση της δεύτερης 

παραγράφου του άρθρου 17 Κ.Ν.2190/1920, 

θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τρεις 

αναγκαίες προϋποθέσεις:

3.2.1 Σύνδεση των δύο εταιριών με σχέση 

μητρικής – θυγατρικής

Το άρθρο αναφέρει στις περιπτώσεις, όπου η μία 

εταιρία διαθέτει «δεσπόζουσα επιρροή» ή 

«διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου» της άλλης εταιρίας. Αυτό 

σημαίνει ότι η εξάρτηση της μίας εταιρίας από 

την άλλη δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά 

κεφαλαιακή, αλλά περιλαμβάνονται και οι 

περιπτώσεις, όπου υπάρχει έμμεση εξάρτηση. 

Επομένως, νομοθετικά προτιμάται μία ευρεία 

θεώρηση της σχέσης εξάρτησης ανάμεσα στις 

δύο εταιρίες. Όσο για τα παραγωγικά αίτια της 

κτήσης των επίμαχων μετοχών, ο νομοθέτης 

φαίνεται να μην τα καθιστά ως κριτήριο για 

ενδεχόμενες εξαιρέσεις από την απαγόρευση26. 

3.2.2 Σύσταση δικαιώματος ή εξουσίας επί των 

μετοχών

26 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., σελ. 1024

Η διατύπωση της απαγόρευσης περιλαμβάνει 

τόσο την πρωτότυπη όσο και την παράγωγη 

απόκτηση των μετοχών της κυρίαρχης εταιρίας 

από την εξαρτώμενη με οποιονδήποτε τρόπο κι 

αν αυτή γίνει. Η εξίσωση δε ως προς τη νόμιμη 

συνέπεια της άμεσης με την έμμεση συμμετοχή 

στο κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας27, σημαίνει 

ότι η απαγόρευση περιλαμβάνει και τα τρίτα 

πρόσωπα, που δρουν για λογαριασμό των 

επίμαχων εταιριών28. Επίσης, κατά ορθή γνώμη29, 

η διατύπωση του άρθρου περιλαμβάνει και 

την απόκτηση μετοχών της μητρικής εταιρίας 

και από τη θυγατρική της θυγατρικής εταιρίας, 

αφού πράγματι ο κίνδυνος για το μετοχικό της 

«εγγονής» εταιρίας είναι ο ίδιος σε σχέση με 

τη θυγατρική. Όσο δε αφορά τα παραγωγικά 

αίτια της σύστασης δικαιώματος ή απόκτησης 

εξουσίας επί των μετοχών αυτών είναι αδιάφορα, 

με αποτέλεσμα να μην γίνεται διάκριση ανάλογα 

με το αν η απόφαση ελήφθη από τη διοίκηση 

της θυγατρικής εταιρίας αυτοβούλως ή ύστερα 

από την ενάσκηση της δεσπόζουσας θέσης 

από την μητρική εταιρία30, διότι κάτι τέτοιο θα 

ήταν και αδύνατο πρακτικά να αποδειχτεί στις 

περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων. 

3.2.3 Οι εξαιρέσεις της τέταρτης παραγράφου 

27 Θέση, η οποία προκύπτει από τη διατύπωση: 
«η ανώνυμη εταιρία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή μπορεί να ασκήσει 
άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή...».

28 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 399.
29 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 399.
30 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 26.
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Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 17 

Κ.Ν.2190/1920 προβλέπει τρεις περιπτώσεις 

εξαίρεσης σε σχέση με την απαγόρευση της 

δεύτερης παραγράφου. Για την ακρίβεια, η 

παράγραφος αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο, 

αλλά μάλλον το σφάλμα οφείλεται σε παραδρομή 

του νομοθέτη, γι’ αυτό και γίνεται απολύτως 

δεκτό31 ότι αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο. 

Η πρώτη περίπτωση, κατά την οποία δεν 

εφαρμόζεται η απαγόρευση είναι όταν οι 

μετοχές αποκτώνται, αναλαμβάνονται ή 

κατέχονται από πρόσωπο, όμως για λογαριασμό 

άλλου προσώπου. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι 

το πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου 

κατέχονται οι μετοχές, να μην είναι εξαρτώμενη 

από την εταιρία, της οποίας οι μετοχές 

κατέχονται από το ενδιάμεσο πρόσωπο ή να 

μην ανήκει στις εταιρίες της τρίτης παραγράφου 

του άρθρου. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης.

Η εξαίρεση ισχύει και όταν η απόκτηση ή η 

κατοχή των μετοχών γίνεται από εταιρία, η 

οποία διενεργεί κατ’ επάγγελμα σχετικές με τους 

τίτλους δραστηριότητες. Πρόσθετη προϋπόθεση 

είναι η εταιρία αυτή να αποτελεί μέλος του 

χρηματιστηρίου αξιών κράτους μέλους ή να 

διαθέτει άδεια λειτουργίας ή να υπόκειται στην 

εποπτεία αρχής κράτους μέλους, που να είναι 

αρμόδια για την εποπτεία εταιριών, που τελούν 

31 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 28.

κατ’ επάγγελμα πράξεις σχετικές με τίτλους, 

συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Τέτοιες εταιρίες είναι οι εταιρίες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν.1969/1991. 

Μάλιστα, τα ποσοστά των μετοχών, που 

επιτρέπονται να κατέχουν ρυθμίζονται από τον 

ίδιο το Ν.1969/199132, ο οποίος υπερισχύει ως 

ειδικότερος. 

Η τρίτη και τελευταία εξαίρεση της παραγράφου 

υφίσταται όταν η κατοχή μετοχών της 

ανώνυμης εταιρίας από την άλλη εταιρία είναι 

αποτέλεσμα απόκτησης, η οποία έγινε σε 

χρόνο, κατά τον οποίο δεν υπήρχε η σχέση 

κυρίαρχης – εξαρτημένης εταιρίας. Η απόκτηση 

αυτή, συνεπώς δεν θεωρείται ως άκυρη και 

κατ’ επέκταση δεν δημιουργείται υποχρέωση 

στην εξαρτημένη εταιρία να τις αποδώσει στην 

μητρική της33. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 

17α παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, οι συγκεκριμένες 

μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου, παρά 

το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της απαρτίας στη γενική συνέλευση 

της μητρικής ανώνυμης εταιρίας.  

   

32 Συγκεκριμένα από το άρθρο 6 του νόμου.
33 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 416.
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3.3 Οι έννομες συνέπειες της παραβίασης 
της απαγόρευσης 

3.3.1 Οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση 

ανάληψης των μετοχών

Σε περίπτωση, που παρά την απαγόρευση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 17 Κ.Ν.2190/1920 

αποκτηθούν μετοχές της κυρίαρχης από την 

εξαρτώμενη εταιρία, τότε η ενέργεια της 

εξαρτημένης εταιρίας καταλογίζεται στην 

κυρίαρχη. Η πρόβλεψη αυτή πρακτικά σημαίνει 

ότι ο νομοθέτης εξισώνει την περίπτωση αυτή με 

την απόκτηση ιδίων μετοχών από την κυρίαρχη 

εταιρία, με το να αντιμετωπίζει ως προς το 

ζήτημα αυτό τις δύο εταιρίες ως μία ενιαία 

οντότητα34. Έτσι, οι απώτερες νομικές συνέπειες 

θα αναζητηθούν στο άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920, 

σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες μετοχές 

θα πρέπει να ακυρωθούν με αντίστοιχη μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου της κυρίαρχης 

εταιρίας35. 

Όσο αφορά στην περίπτωση της «ανάληψης» των 

μετοχών, αυτή παραπέμπει στην το πρώτον 

απόκτησή τους από την θυγατρική εταιρία, σε 

34 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 40.
35 Βλ. αντίθετα Θ. Κατσά, ό.π., 40, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η υποσχετική δικαιοπραξία ανάμεσα 
στην ελεγχόμενη και την κυρίαρχη εταιρία θα είναι 
άκυρη, αλλά η εκποιητική δικαιοπραξία των μετοχών 
θα είναι έγκυρη. Δεν είναι όμως αυτή η ακριβής έννομη 
συνέπεια του άρθρου 16 Κ.Ν.2190/1920. Η εξαρτημένη 
εταιρία ναι μεν αποκτά τις μετοχές, με αποτέλεσμα η 
εκποιητική δικαιοπραξία να θεωρείται ενεργή, αλλά η 
απώτερη νομική συνέπεια είναι η ακύρωσή τους, εφόσον 
δεν καταφέρει να τις διαθέσει σε τρίτο πρόσωπο.    

περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της 

κυρίαρχης εταιρίας. Οι έννομες συνέπειες αυτής 

της περίπτωσης προβλέπονται από το άρθρο 15 

β Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προβλέπει ότι ναι 

μεν δεν υπάρχει ακυρότητα ως προς την κάλυψη 

του συγκεκριμένου τμήματος του μετοχικού 

κεφαλαίου, ωστόσο τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της μιας εταιρίας ευθύνονται 

προσωπικά και υποχρεούνται να καταβάλουν 

την αξία των μετοχών, που έχουν αναληφθεί 

κατά παράβαση της ανωτέρω πρόβλεψης. Το 

ερώτημα, πάντως, που τίθεται στο σημείο αυτό 

είναι τα μέλη ποιου από τα δύο Διοικητικά 

Συμβούλια ευθύνονται, αν δηλαδή ευθύνονται 

τα μέλη της εξαρτώμενης ή αυτά της κυρίαρχης 

εταιρίας. Η πιο ορθή, αλλά και λογικότερη λύση 

στο θέμα αυτό είναι να ευθύνονται τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της κυρίαρχης εταιρίας, 

αφού αυτά ελέγχουν επί της ουσίας και τις 

αποφάσεις, που λαμβάνει η εξαρτώμενη εταιρία. 

Όσο αφορά δε στη διαδικασία ανάληψης των 

μετοχών αυτών, θα εφαρμοστεί το άρθρο 16 

παρ. 4 εδ.γ Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με το 

οποίο η τιμή εξαγοράς των μετοχών θα είναι ίδια 

με την τιμή, με την οποία αναλήφθηκαν από την 

εξαρτώμενη εταιρία36. Η ευθύνη των προσώπων 

αυτών είναι εις ολόκληρο αναφορικά με όλες τις 

επίμαχες μετοχές37,38. 

36 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 412.
37 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, Το Δίκαιο της Ανώνυμης 

Εταιρίας, τόμος 2Β, έκδοση 2004, σελ. 334.
38 Βλ. Α. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό 

μέρος, σελ. 378επ.
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Το ζήτημα, το οποίο αναγκαία, βέβαια, 

προκύπτει είναι το τί θα συμβεί με την κάλυψη 

του μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση, 

κατά την οποία τα παραπάνω πρόσωπα δεν 

καταβάλουν τελικά την αξία των μετοχών αυτών 

ή αποδείξουν ότι δεν τους βάρυνε πταίσμα, με 

αποτέλεσμα κατά το άρθρο 15Β παρ. 3 εδ.τελευτ. 

Κ.Ν.2190/1920 να μην τους βαρύνει η σχετική 

υποχρέωση. Η ορθή απάντηση, που κατ’ αρχήν, 

θα έπρεπε να δοθεί στο ερώτημα αυτό δεν θα 

πρέπει να είναι άλλη από την θεώρηση των 

απαγορεύσεων των δύο πρώτων παραγράφων του 

άρθρου 15Β Κ.Ν. 2190/1920 ως εκ του νόμου 

απαγορευτικές διατάξεις, με συνέπεια η πράξη 

παραβίασής τους, δηλαδή η έκδοση και ανάληψη 

των μετοχών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 174 

ΑΚ39 να πάσχει από ακυρότητα40. 

Η ανωτέρω θέση, ωστόσο, δημιουργεί μία σειρά 

σοβαρών πρακτικών προβλημάτων, τα οποία 

έχουν ωθήσει μεγάλο μέρος της θεωρίας41 στη 

μη θεώρηση της ως απόλυτης ακυρότητας. 

39 Βλ. απόφαση 4256/2008 Εφετείου Αθηνών, η 
οποία αναφέρει ότι γενικότερα η σχέση του μετόχου 
και της εταιρίας είναι μία κανονική αμφοτεροβαρής 
σύμβαση, στην οποία εφαρμόζονται όλες οι γενικές 
διατάξεις του Αστικού Δικαίου, όπως αυτές των 
άρθρων 516επ. και 383επ. ΑΚ, ενώ ο μέτοχος έχει 
και προσωπική αγωγή κατά της εταιρίας για έκδοση 
και παράδοση των αντίστοιχων τίτλων, όχι όμως και 
δικαίωμα υπαναχώρησης. Μπορεί ο μέτοχος, επίσης, 
να ασκήσει και αγωγή αποζημίωσης κατά το Δ.Σ., αν 
αθέτησε από δόλο ή αμέλεια την υποχρέωσή του να 
εκδώσει και να του μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές και 
τελικά τον ζημίωσε.

40 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., σελ. 893.
41 Βλ. ενδεικτικά: Μ. Βαρελά, Το Δίκαιο της 

Ανώνυμης Εταιρίας, κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 
2190/1920, άρθρα 1-35γ, Γ’ έκδοση, σελίδα 794 και 
Θ. Κατσά, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμος 1 – Άρθρα 1 έως 
17Β,άρθρο 15β, 15.

Η άποψη, που προτείνεται είναι ότι από το 

αληθινό νόημα της παρ.3 του άρθρου 15Β 

Κ.Ν.2190/1920 προκύπτει ότι, σε αυτή τη 

περίπτωση δεν υπάρχει ακυρότητα της κάλυψης 

του μετοχικού κεφαλαίου42. Άλλωστε, αυτή 

κατ’ αρχήν θα ματαιωνόταν, εκτός αν υπήρχε 

πρόβλεψη στο καταστατικό, που να ορίζει ότι 

σε περίπτωση μη ολικής κάλυψης, το μετοχικό 

κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό, που 

αναλήφθηκε43.

Για τους λόγους αυτούς και προς αντιμετώπιση 

των παραπάνω προβλημάτων, η λύση, που 

προτείνεται είναι η ανάληψη μετοχών από 

την ίδια την εταιρία κατά παράβαση του 

άρθρου 15Β Κ.Ν.2190/1920 να μην επιφέρει 

την ακυρότητα της κάλυψης του μετοχικού 

κεφαλαίου, αλλά με την καταχώρηση στο 

ΓΕΜΗ της επικύρωσης αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου να θεραπεύεται η ακυρότητα αυτή, 

με αποτέλεσμα να γίνεται δεκτή κατ’ εξαίρεση η 

ανάληψη ιδίων μετοχών από την εταιρία με την 

αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16παρ.7 και 

8 Κ.Ν.2190/1920. Σύμφωνα με το τελευταίο, 

πρέπει οι μετοχές να διατεθούν εντός ενός έτους 

σε τρίτους με αναστολή στο μεσοδιάστημα για 

όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτές44.   

42 Βλ. αντίθετη άποψη ότι, δηλαδή η κάλυψη 
του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι άκυρη, εκφράζει ο 
Παμπούκης βλ. Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών τόμος Β, 
σελίδα 63.

43 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 333.
44 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., 15.
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Περαιτέρω το επόμενο εδάφιο της παραγράφου 

προβλέπει ότι το τεκμήριο αυτό ισχύει και 

για την άλλη εταιρία, δηλαδή την εξαρτημένη 

εταιρία, που υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας, 

εφόσον αυτή έχει την νομική μορφή ανώνυμης 

εταιρίας ή ετερόρρυθμης κατά μετοχές 

εταιρίας. Ουσιαστικά η διάταξη αυτή εννοεί την 

περίπτωση, κατά την οποία η εξαρτημένη εταιρία 

έχει καταστατική έδρα σε χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης45, ώστε να προλαμβάνονται 

προσπάθειες καταστρατήγησης της διάταξης 

μέσω της δημιουργίας εξωκοινοτικών εταιριών.

3.3.2 Οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση 

απόκτησης των μετοχών 

Όσο αφορά στην περίπτωση της «απόκτησης» 

μετοχών της κυρίαρχης εταιρίας από την 

εξαρτώμενη, πρόκειται για παραβίαση της 

απαγόρευσης μέσω της με οποιονδήποτε 

τρόπο παράγωγης κτήσης των μετοχών αυτών. 

Δεδομένου του πλάσματος της δεύτερης 

παραγράφου, το ζήτημα θα λυθεί με βάση το 

άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο έχει πλέον 

αλλάξει άρδην, δεδομένου ότι έχει τροποποιηθεί 

η προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη, η 

οποία θέσπιζε γενική απαγόρευση παράγωγης 

απόκτησης ιδίων μετοχών με ορισμένες 

εξαιρέσεις, όπως αυτή έχει διατηρηθεί στο άρθρο 

15Β Κ.Ν.2190/1920. Η σημερινή μορφή του 

45 Βλ. Β. Παπαδρόσου – Αρχανιωτάκη, 
Συμμετοχή εξαρτημένης εταιρίας στο κεφάλαιο της 
ελέγχουσας ανώνυμης εταιρίας (π.δ. 60/2001), ΕπισκΕΔ, 
2001, σελ. 878.

άρθρου επιτρέπει κατ’ αρχήν την απόκτηση των 

ιδίων μετοχών. Φυσικά η δυνατότητα αυτή δεν 

είναι απεριόριστη, αλλά πρέπει να πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου προβλέπεται 

ότι, προκειμένου να αποκτήσει ίδιες μετοχές 

η εταιρία, άρα στην υπό εξέταση περίπτωση 

και η εξαρτώμενη εταιρία, προκειμένου να 

αποκτήσει μετοχές της κυρίαρχής της, πρέπει να 

υπάρξει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 

εξαρτώμενης εταιρίας. Η απόφαση αυτή θα είναι 

εγκριτική της απόκτησης των συγκεκριμένων 

μετοχών και, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 

διαφορετικά, θα είναι απλή ως προς την απαρτία 

και την πλειοψηφία, όπως αυτές ορίζονται στα 

άρθρα 29παρ.1 και 2 και άρθρα 31 παρ.1 Κ.Ν. 

2190/192046. Ως προς το ελάχιστο περιεχόμενό 

της το ίδιο άρθρο ορίζει ότι θα ρυθμίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης των 

μετοχών αυτών και ιδίως ο ανώτατος αριθμός 

τους, η διάρκεια απόκτησής τους και τα 

ανώτατα όρια της αξίας της απόκτησης, εφόσον 

αποκτώνται από επαχθή αιτία47.   

Αναφορικά δε με την ειδικότερη πρόβλεψη για 

τη μέγιστη διάρκεια απόκτησης των  μετοχών 

της κυρίαρχης εταιρίας, το ίδιο το άρθρο για 

46 Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το καταστατικό 
δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό Βλ. και Σ. Ψυχομάνη, 
Δίκαιο εμπορικών εταιριών, έκδοση 2013, σελ. 263 επ.

47 Βλ. Μ. Βαρελά, ό.π., σελ. 803.
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την περίπτωση των ιδίων μετοχών προβλέπει 

ότι μπορεί να εκτείνεται σε χρόνο μέχρι 

εικοσιτέσσερις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι 

η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 

εξαρτώμενης εταιρίας, η οποία θα προβλέπει 

ότι οι μετοχές αυτές θα διατηρηθούν από 

την εξαρτώμενη εταιρία για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, θα είναι ελαττωματική 

και συγκεκριμένα άκυρη κατά το άρθρο 35Β 

Κ.Ν.2190/1920 ως απόφαση αντίθετη το 

νόμο48. Αν η απόφαση δεν περιέχει καμία 

πρόβλεψη αναφορικά με το χρόνο, τότε πάλι θα 

είναι ελαττωματική, αφού η χρονική διάρκεια 

αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της, το οποίο δεν 

αναπληρώνεται εκ του νόμου αυτόματα49. 

2. Τήρηση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ 

των μετόχων

Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση 

μεταξύ των μετόχων. Η προϋπόθεση αυτή 

φαίνεται να τίθεται, ώστε να μην υπάρξει 

διάκριση ανάμεσα στους μετόχους ως προς την 

ενημέρωση της πρόθεσης της εταιρίας να προβεί 

σε αγορά μετοχών της κυρίαρχής της εταιρίας50. 

Παράλληλα, η αρχή της ισότητας θα πρέπει να 

ισχύσει και αναφορικά με την τιμή αγοράς των 

μετοχών αυτών, ενώ  θα πρέπει να γίνει επίσης 

48 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, Β’ έκδοση, σελίδες 742 επ.

49 Βλ. Μ. Βαρελά, ό.π., σελ. 803.
50 Βλ. Θ. Κατσά, ό.π., άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920, 

24.

δεκτό ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση έχει 

ως σκοπό να μην απολαύσει κάποια ιδιαίτερα 

προνόμια η κυρίαρχη εταιρία αναφορικά με 

τις μετοχές αυτές για όσο χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τις διατηρήσει η εξαρτώμενη 

εταιρία51. 

3. Ποσοτικό όριο 1/10 σε σχέση με το 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

Το άρθρο 16 παρ.1 στ.α Κ.Ν.2190/1920 

θεσπίζει μια ποσοτική προϋπόθεση αναφορικά 

με το σύνολο των ιδίων μετοχών, άρα και των 

μετοχών της κυρίαρχης εταιρίας, που μπορεί να 

κατέχει η εξαρτώμενη εταιρία. Συγκεκριμένα, 

το άρθρο προβλέπει ότι η ονομαστική αξία 

των μετοχών, τις οποίες διατηρεί η Ανώνυμη 

Εταιρία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου52. Αυτό 

σημαίνει πρακτικά ότι, αν για παράδειγμα μια 

Ανώνυμη Εταιρία διαθέτει καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ, 

η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της 

κυρίαρχης εταιρίας, που επιτρέπεται παραγώγως 

να αποκτήσει, μπορεί να φτάσει έως τις πέντε 

χιλιάδες ευρώ. 

Ο νόμος δεν διακρίνει όσο αφορά στον ποσοτικό 

περιορισμό τον τρόπο, με τον οποίο αποκτώνται 

οι μετοχές από την εταιρία, με αποτέλεσμα 

51 Μέσω, για παράδειγμα, της εγκριτικής απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης

52 Βλ. Μ. Βαρελά, ό.π., σελ. 806.



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

94 Τεύχος 2/2018

στο ποσοστό αυτό να περιλαμβάνονται και οι 

μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν και από τρίτους, 

οι οποίοι ενήργησαν στο όνομά τους, αλλά για 

λογαριασμό της εξαρτώμενης εταιρίας. Με άλλη 

διατύπωση, περιλαμβάνονται και οι μετοχές, 

οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέσω παρένθετων 

προσώπων53. 

4.Διατήρηση κατώτατου ορίου του 

μετοχικού κεφαλαίου

Μία ακόμη προϋπόθεση είναι αυτή, η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ.2Β 

Κ.Ν.2190/1920. Σύμφωνα με αυτή, η απόκτηση 

των ιδίων μετοχών σε κάθε περίπτωση δεν θα 

πρέπει να επιφέρει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εξαρτώμενης εταιρίας 

κάτω από το όριο, που προβλέπει το άρθρο 

44α Κ.Ν. 2190/192054. Το τελευταίο άρθρο 

προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 

διανομή55 στους μετόχους, αν τα ίδια κεφάλαια 

της εταιρίας, που θα προκύψουν, είναι λιγότερα 

από το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά, τα οποία 

απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό 

53 Βλ. Β. Αντωνόπουλο, Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών, Β’ έκδοση, σελίδα 578.

54 Βλ. και σχετική απόφαση 5952/2004 Εφετείου 
Αθηνών, όπου είχε τεθεί θέμα διαχρονικού δικαίου. Το 
δικαστήριο είπε ότι το άρθρο 44α Κ.Ν.2190/1920 
ισχύει από 01/01/1987, οπότε και άρχισε να ισχύει το 
Π.Δ. 409/1987, που το τροποποίησε κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 77/1991/ΕΟΚ. Επίσης, το Δικαστήριο στην 
ίδια απόφαση αποφάνθηκε ότι η ελλιπής εγγραφή της 
μεταβίβασης των μετοχών στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας 
καθιστά την εγγραφή άκυρη, αλλά δεν επηρεάζει το 
κύρος της μεταβίβασης.

55 Εννοείται διανομή κερδών.

να διανεμηθούν. Ουσιαστικά η πρόβλεψη αυτή 

σημαίνει ότι η παράγωγη κτήση ιδίων μετοχών, 

συνεπώς και μετοχών της κυρίαρχης εταιρίας 

από την εξαρτώμενη εταιρία, δεν επιτρέπεται να 

οδηγήσουν σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της εξαρτώμενης εταιρίας ή των αναγκαίων 

αποθεματικών της, αλλά θα πρέπει τα κεφάλαια, 

τα οποία θα διατεθούν να είναι προϊόν καθαρού 

κέρδους της56.

3.3.3 Η πρόβλεψη του άρθρου 17 παρ. 3 

Κ.Ν.2190/1920

Μία από τις βασικές συνέπειες εφαρμογής των 

εξεταζόμενων διατάξεων εισάγει το άρθρο 17 

παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προβλέπει 

ότι για τις μετοχές της κυρίαρχης εταιρίας, 

που αποκτήθηκαν από την εξαρτώμενη και 

υπάγονται στην παράγραφο 2 και 2α του άρθρου, 

θα εφαρμοστεί  η παράγραφος 8 του άρθρου 

16 του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία 

διάταξη προβλέπει ότι, όσο αφορά στις μετοχές 

αυτές, αναστέλλονται ορισμένα δικαιώματα 

και ειδικότερα το δικαίωμα παράστασης στη 

Γενική συνέλευση της κυρίαρχης εταιρίας και το 

δικαίωμα ψήφου σε αυτή, με αποτέλεσμα να μην 

υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας57, 

η εξαρτώμενη εταιρία δεν λαμβάνει μέρισμα 

για τις μετοχές αυτές, αλλά προσαυξάνεται το 

μέρισμα των υπολοίπων μετόχων58. Επίσης, σε 

56 Βλ. Μ. Βαρελά, ό.π., σελ. 806.
57 Βλ. άρθρο 16 παρ. 8 περ. α Κ.Ν. 2190/1920.
58 Βλ. άρθρο 16 παρ. 8 περ. β Κ.Ν.2190/1920.
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περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

της κυρίαρχης εταιρίας, δεν μπορεί η 

εξαρτώμενη να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, 

που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μετοχές, 

εκτός αν η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς την 

καταβολή νέων εισφορών59, ενώ η εξαρτώμενη 

εταιρία οφείλει να διατηρεί ισόποσο προς την 

αξία τους αποθεματικό60, που δεν επιτρέπεται να 

διανεμηθεί61 για όσο διάστημα η εταιρία κατέχει 

τις μετοχές.

Από την πρόβλεψη του άρθρου 17 παρ. 3 

Κ.Ν.2190/1920 προκύπτει ένα σημαντικό 

ερμηνευτικό ζήτημα: Η διάταξη προβλέπει 

την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της όγδοης 

παραγράφου του άρθρου 16 Κ.Ν.2190/1920, 

τόσο για την περίπτωση, κατά την οποία η 

εξαρτώμενη εταιρία αποκτά με πρωτότυπο 

τρόπο μετοχές της κυρίαρχης, όσο και για 

την περίπτωση, κατά την οποία τις αποκτά 

παραγώγως. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

σημαντικό ερμηνευτικό ζήτημα, καθώς η νομική 

μεταχείριση των ιδίων μετοχών διαφοροποιείται 

ανάλογα με το αν έχουν αποκτηθεί παραγώγως 

ή με πρωτότυπο τρόπο, δεδομένου ότι στην 

πρώτη περίπτωση θα εφαρμοστεί το άρθρο 16 

Κ.Ν.2190/1920, ενώ στη δεύτερη το άρθρο 

15β Κ.Ν. 2190/1920. Πρόκειται, λοιπόν, για 

59 Βλ. άρθρο 16 παρ. 8 περ. γ Κ.Ν.2190/1920.
60 Κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου, πρόκειται 

για αποθεματικό, που σχηματίζεται από κέρδη της 
κλειόμενης χρήσης, μετά την αφαίρεση το απαιτούμενο 
προς τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. 

61 Βλ. άρθρο 16 παρ.8 περ. δ Κ.Ν.2190/1920.

την με ίδιο τρόπο νομική αντιμετώπιση δύο 

διαφορετικών περιπτώσεων απόκτησης ιδίων 

μετοχών62. Άλλωστε, το γεγονός ότι η Οδηγία 

92/101 ΕΟΚ προέβλεψε διαφορετική νομική 

μεταχείριση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, 

θα μπορούσε να εγείρει ζήτημα παραβίασης 

της κοινοτικής πρόβλεψης από τον Έλληνα 

νομοθέτη εξαιτίας της εφαρμογής της ίδιας 

νομικής συνέπειας, δηλαδή αυτής του άρθρου 16 

παρ.8 εδ.α’ Κ.Ν.2190/1920.

Ωστόσο, προκειμένου η αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου θέματος να τεθεί σε ορθό 

πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο σκοπός. 

που θέλει να εξυπηρετήσει η συγκεκριμένη 

νομοθετική πρόβλεψη. Δεδομένου ότι τόσο «οι 

αναλαμβανόμενες»63, όσο και «οι αποκτώμενες»64 

μετοχές διατηρούνται για ορισμένο χρονικό 

διάστημα από την εξαρτώμενη εταιρία, η ήδη 

υπάρχουσα μεγάλη επιρροή της κυρίαρχης 

απέναντι στην εξαρτώμενη εταιρία, όσο αφορά 

στη λήψη των αποφάσεων της τελευταίας, 

αυξάνεται65. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι και στις 

δύο περιπτώσεις ο κοινός κίνδυνος είναι η 

62 Δηλαδή αυτή της «ανάληψης» με πρωτότυπο 
τρόπο ιδίων μετοχών, για την οποία εφαρμόζεται το 
άρθρο 15β Κ.Ν.2190/1920 και αυτή της «απόκτησης» 
με παράγωγο τρόπο ιδίων μετοχών, για την οποία 
εφαρμόζεται το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920.

63 Δηλαδή οι κατά πρωτότυπο τρόπο αποκτώμενες 
ίδιες μετοχές από το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.

64 Δηλαδή οι κατά παράγωγο τρόπο αποκτώμενες 
ίδιες μετοχές από το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.

65 Αφού όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό 
συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εξαρτώμενης, 
τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει στη Γενική Συνέλευση 
της εξαρτώμενης ανώνυμης εταιρίας.
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αποδυνάμωση της μειοψηφίας66. Συνεπώς, ο 

νομοθέτης θέλοντας να περιορίσει όσο το 

δυνατόν περισσότερο την επιρροή της κυρίαρχης 

εταιρίας στην εξαρτώμενη, αναστέλλει το 

δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και 

το δικαίωμα ψήφου, μέχρις ότου η εξαρτώμενη 

εταιρία διαθέσει τις μετοχές αυτές περαιτέρω 

στην περίπτωση της απόκτησης ή τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου αναλάβουν τις 

μετοχές στην περίπτωση της ανάληψης. Με άλλη 

διατύπωση, ο νομοθέτης αντιμετωπίζει με τον 

ίδιο τρόπο τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

ανάληψης ιδίων μετοχών αναστέλλοντας τα 

συγκεκριμένα δικαιώματα της κυρίαρχης 

εταιρίας, διότι εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, ο 

οποίος δεν είναι άλλος από την προστασία της 

μειοψηφίας της εξαρτώμενης εταιρίας από τον 

κοινό και κίνδυνο αύξησης του ελέγχου της 

εταιρίας από την κυρίαρχή της. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η παραπομπή του άρθρου 17 παρ. 4 

Κ.Ν. 2190/1920 κρίνεται ως ορθή και λογική, 

ενώ η ίδια μεταχείριση των δύο περιπτώσεων με 

τον ίδιο τρόπο είναι απολύτως δικαιολογημένη. 

66 Βλ. Θ. Χατζηγάγιο, ό.π., σελ. 397.
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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

ΜΠρΚαβ 308/2017 (Τακτική Διαδικασία)

Πρόεδρος: Δ. Βογιατζής Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Κ. Κωστούδης, Ε. Χρυσικοπούλου

Άρθρα: 365, 382, 513, 534, 540,549 ΑΚ 

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Τύχη σύμβασης 

πώλησης σε περίπτωση, που ο πωλητής δεν 

έχει την απαιτούμενη άδεια για την πώληση 

των συγκεκριμένων προϊόντων. Η σύμβαση 

παραμένει έγκυρη, αλλά η συγκεκριμένη 

παροχή θεωρείται απαγορευμένη. Εφαρμογή 

του άρθρου 365ΑΚ. Ο πωλητής βρίσκεται σε 

νομική αδυναμία παροχής. Εάν τα πωληθέντα 

εμφανίζουν πραγματικά ελαττώματα 

ο αγοραστής στερείται της ομώνυμης 

προστασίας, διότι αυτή προϋποθέτει νόμιμη 

συμβατική παροχή.  

[…..] Σύμφωνα με το άρθρο 4ν. 1564/1985 «1. 

Επιτρέπεται η παραγωγή για εμπορία 

πολλαπλασιαστικού υλικού από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο εφόσον: α) Έχει άδεια λειτουργίας 

σποροπαραγωγικής η φυτωριακής επιχείρησης. 

β) Έχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο 

και την πιστοποίησης του υπό αναπαραγωγή 

πολλαπλασιαστικού υλικού». Στο αυτό πλαίσιο, 

στο άρθρο 15 του αυτού νόμου ορίζεται 

«Επιτρέπεται η εμπορία πολλαπλασιαστικού 

υλικού, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού 

από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

εφόσον έχει άδεια επιχείρησης εμπορίας του 

υλικού αυτού».

Συμφώνως δε προς τα παραπάνω, η ΥΑ 

1153/16620/2014 (ΦΕΚ Β’ 616/11.3.2014) 

ορίζει τα εξής στο άρθρο 2 αυτής: «1. Οι 

τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και 

εμπορεύονται ή εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό 

υλικό των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και 

των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 

του ιδίου ως άνω άρθρου του ν. 1564/1985 (Α` 

164), καθορίζονται ως εξής: (…) β) «Φυτωριακή 

επιχείρηση Τύπου Α», η οποία παράγει 

και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό 

παραγωγής της, θαμνωδών και δενδρωδών ειδών 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης 

ΜΠρΚαβ 308/2017: Απαγορευμένη παροχή  
[σημ. Σιδηρόπουλου Γ.]

Β. Νομολογία
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τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, καθώς 

και αμπέλου που ανήκει στην ομάδα της περ. δ 

της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 (Α` 

164) και των κατηγοριών των περ. β, γ και δ της 

παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου πλην κηπευτικών, 

καλλωπιστικών φυτών και ανθέων και του υλικού 

CAC-ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών 

για τα δενδρώδη της παρ. στ) του άρθρου 3 

της αριθ. 436690/27.12.1994 απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 

(Β`21/17.1.1995) και STANDARD για το 

αμπέλι της παρ. η) του άρθρου 2 της αριθ. 

258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 

(Β` 1517/15.10.2003). Η επιχείρηση μπορεί 

να εισάγει ή να αποκτά ενδοκοινοτικά βασικό 

ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης 

ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να 

πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα 

προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό. (…) ε) «Επιχείρηση Εμπορίας 

πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α», η οποία 

εισάγει, αποκτά ενδοκοινοτικά, εξάγει, τυποποιεί 

(συσκευασία, υποσυσκευασία, ανασυσκευα-σία) 

και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα 

πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων της 

παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των 

περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του 

ν. 1564/1985 (Α` 164). Οι ομάδες παραγωγών 

όπως αυτές ορίζονται στον Κ.ανονισμό (ΕΚ) 

1234/2007 του Συμβουλίου και στον Κανονισμό 

(ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής, μπορούν 

να εγγράφονται στο μητρώο επιχειρήσεων 

εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου 

Α για να εισάγουν από τρίτες χώρες και να 

αποκτούν ενδοκοινοτικά πολλαπλασιαστικό 

υλικό αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες 

τους, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω εμπορίας 

του υλικού αυτού.

Εξάλλου, στο άρθρο 16 του ως άνω ν. 

1564/1985 προβλέπεται ότι «1.  Το  

πολλαπλασιαστικό υλικό είναι εμπορεύσιμο μέσα 

στη χώρα εφόσον πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που  κατά  περίπτωση  ορίζονται 

από  τους  τεχνικούς κανονισμούς της παρ. 3 του 

άρθρου 7 και της παρ. 6 του παρόντος άρθρου». 

2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις εισαγωγής 

πολλαπλασιαστικού υλικού υποχρεούνται να 

εμπορεύονται και να διακινούν το υλικό αυτό με 

τις συσκευασίες και τις ετικέτες της παραγωγικής 

επιχείρησης της αλλοδαπής και να επικολλούν 

πάνω στις συσκευασίες και τις οριζόμενες 

από τους κανονισμούς της παρ. 6 ετικέτες 

τους. 3. Η υποσυσκευασία και ανασυκευασία 

του για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού 

επιτρέπεται ύστερα από έλεγχο και σφράγιση 

των υποσυσκευασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους κανονισμούς της παρ. 6 από τους 

φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 προς τους 

οποίους απαιτείται, για το σκοπό αυτόν, η 

υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου. 4. Το 

πολλαπλασιαστικό υλικό, που διατίθεται στην 

εμπορία ή για οποιοδήποτε λόγο διακινείται, 
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υπόκειται σε ελέγχους για τη διαπίστωση των 

κανονισμών του άρθρου 7 και της παρ. 6 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από 

τους ίδιους κανονισμούς».

Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων ισχυρίζεται 

ότι το 2015 αγόρασε από τον εναγόμενο, 

……….., 3.000 κλήματα ποικιλίας Black Magic 

έναντι συνολικού τιμήματος 3.000 ευρώ [….]  

Ότι, κατόπιν μη κανονικής ανάπτυξης κάποιων 

κλημάτων και ξήρανσής τους, ο εναγόμενος 

αποδέχθηκε το ελάττωμα και αντικατέστησε 

την 19.5.2015 400 κλήματα ίδιας ποικιλίας. Ότι 

το φθινόπωρο του 2015 εντοπίστηκε το ίδιο 

πρόβλημα και σε έτερα 700 κλήματα, τα οποία 

και αντικατέστησε ο εναγόμενος την 31.3.2016. 

Ότι τέλος, το καλοκαίρι του 2016 ξεράθηκαν 

άλλα 900 κλήματα, ενώ και οι ποσότητες που 

αντικαταστάθηκαν έφεραν τα ίδια συμπτώματα 

ξήρανσης. Ότι τα κλήματα έπασχαν από την 

ασθένεια Petri, καθώς ο εναγόμενος, ενεργώντας 

αμελώς δεν εφάρμοσε ως έπρεπε μυκητοκτόνα 

στο σημείο εμβολιασμού των κλημάτων στο 

φυτώριό του.

[….] Ο εναγόμενος δεν κατέχει άδεια εμπορίας 

της ανωτέρω ποικιλίας Black Magic, όπως τούτο 

βεβαιώνεται στο ως άνω ………. Έγγραφο 

του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού 

Καβάλας, καθώς αυτός έχει μόνο άδεια 

φυτωριακή τύπου Α και όχι άδεια εμπορίας 

πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, δυνάμενος 

έτσι να προμηθευτεί πολλαπλασιαστικό υλικό 

μόνο για τις ανάγκες του δικού του φυτωρίου και 

όχι για περαιτέρω εμπορία.

[…..] Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, 

υπαγόμενα στην μείζονα σκέψη που προηγήθηκε 

…. Και στην ΑΚ 365, η οποία ορίζει «Οι 

διατάξεις για την υπόσχεση αδύνατης παροχής 

εφαρμόζονται και όταν η υπόσχεση αφορά 

σε διάταξη που προσκρούει σε απαγορευτική 

διάταξη του νόμου», οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο εναγόμενος παρανόμως επώλησε, ο δε 

ενάγων παρανόμως αγόρασε τρεις χιλιάδες 

(3.000) κλήματα ποικιλίας Black Magic έναντι 

τιμήματος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καθώς 

ναι μεν η συγκεκριμένη παροχή δεν απαγορεύεται 

καθευατή, πλην όμως η εμπορία της επιτρέπεται 

μόνο εφόσον ο πωλητής έχει άδεια επιχείρησης 

εμπορία του προϊόντος αυτού. Συνέπεια δε των 

παραπάνω είναι ότι ο εναγόμενος κατά νόμον 

θεωρείται ότι ευρίσκεται σε αρχική αδυναμία 

παροχής, και μάλιστα υπαίτια, δεδομένου ότι 

ακόμη και εάν αγνοούσε την σχετική νομική 

διάταξη, η πλάνη αυτή δεν θα ήταν συγγνωστή 

λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, ο δε 

ενάγων, ο οποίος κατά τα ανωτέρω εγνώριζε 

το παράνομο της παροχής, επίσης κατά νόμο 

θεωρείται συνυπαίτιος της αδυναμίας. 

Ως εκ τούτου, για τον μεν εναγόμενο καλείται σε 

εφαρμογή η ΑΚ 382, η οποία ορίζει ότι «Αν η 

παροχή του ενός από τους συμβαλλομένους 
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είναι αδύνατη από γεγονός  για  το  οποίο  

αυτός  έχει  ευθύνη, μπορεί  ο  άλλος  είτε να 

επικαλεστεί τα δικαιώματα του άρθρου 380 είτε 

να απαιτήσει  αποζημίωση είτε  να υπαναχωρήσει 

από τη σύμβαση», για τον δε εναγόμενο καλείται 

σε εφαρμογή, εφόσον τούτο προβληθεί από 

τον αντισυμβαλλόμενό του, η ΑΚ 300 περί 

συνυπαιτιότητας. Ταυτόχρονα δε ο ενάγων 

στερείται του δικαιώματος να ζητήσει δικαστική 

προστασία λόγω πραγματικών ελαττωμάτων των 

πωληθέντων προϊόντων, η οποία προϋποθέτει 

νόμιμη συμβατική παροχή […]

Για του λόγους αυτούς η κρινόμενη αγωγή, βάση 

της οποίας είναι η ακαταλληλότητα των 

πωληθέντων κλημάτων για καλλιέργεια και 

η λόγω του ελαττώματος αυτού δήλωση 

υπαναχώρησης και αξίωση αποζημίωσης, θα 

πρέπει να απορριφθεί.

(Απορρίπτει αγωγή) 

Σημ: Η σχέση της απαγορευμένης 
παροχής με την απαγορευμένη 
δικαιοπραξία - Ζητήματα ευθύνης 
λόγω πραγματικού ελαττώματος

Ως προς το πρώτο ζήτημα, πρέπει να 

επισημανθεί ότι η διάκριση ανάμεσα στην 

απαγορευμένη παροχή και την απαγορευμένη 

δικαιοπραξία δεν είναι πάντοτε ευχερής. Η 

αναζήτηση όμως ενός ασφαλούς κριτηρίου είναι 

κρίσιμη, διότι οι έννομες συνέπειες από την 

εφαρμογή του ενός ή του άλλου κανόνα δικαίου 

είναι εντελώς διαφορετικές. 

Ειδικότερα το άρθρο 174ΑΚ προβλέπει ότι 

«δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική 

διάταξη του νόμου,  αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, 

είναι άκυρη» και άρα λόγω της ακυρότητας της 

δικαιοπραξίας, δεν γεννάται ούτε υποχρέωση 

προς εκπλήρωση της παροχής, ούτε φυσικά 

αξίωση αποζημίωσης με την μορφή του θετικού 

διαφέροντος, αλλά κατά περίπτωση μόνο θα 

μπορούσε να ζητηθεί αποκατάσταση του 

αρνητικού διαφέροντος λόγω π.χ. ευθύνης από 

τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 

197-198ΑΚ.

Αντίθετα, στην περίπτωση που η απαγόρευση 

από τον νόμο καταλαμβάνει μόνο την παροχή 

και όχι την ίδια την δικαιοπραξία, εφαρμόζεται 

το 365ΑΚ με αποτέλεσμα η δικαιοπραξία να 

είναι έγκυρη, αλλά ο οφειλέτης να ευρίσκεται 
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σε νομική αδυναμία παροχής. Συνεπώς, 

εφόσον βαρύνεται με υπαιτιότητα, θα οφείλει 

αποζημίωση με την μορφή του θετικού 

διαφέροντος1.

Στην αναζήτηση ενός ασφαλούς κριτηρίου 

διάκρισης η νομολογία εστιάζει την προσοχή 

της  στο κατά πόσον ο νόμος ανεξάρτητα 

από τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

μπορεί να προβλέπει, αποδοκιμάζει και συνεπώς 

απαγορεύει τη ίδια την σύμβαση, ώστε σε 

αυτή την περίπτωση να επέρχεται η ακυρότητα 

αυτής σύμφωνα με το άρθρο 174 ΑΚ ή χωρίς 

να αποδοκιμάζει καθαυτή την συγκεκριμένη 

παροχή, απαγορεύει όταν δεν πληρούται 

ορισμένη διατύπωση, η οποία συνήθως θα 

συνδέεται με την χορήγηση σχετικής άδειας 

την εκπλήρωσή της. Η δεύτερη αυτή περίπτωση 

αποτελεί σαφή ένδειξη ότι αποδοκιμάζεται μόνο 

η παροχή κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες 

και άρα δεν θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 

174ΑΚ αλλά το 365ΑΚ και θα οδηγούμαστε σε 

νομική αδυναμία παροχής2. 

Με βάση λοιπόν το ιστορικό της συγκεκριμένης 

υπόθεσης σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 

και 15 του Νόμου 1564/1985 και της ΥΑ 

1153/16620/2014 (ΦΕΚ Β’ 616/11.3.2014) 

(έχει αντικατασταθεί από πλέον από την 

1 βλ. Μ. Σταθόπουλος σε Γεωργιάδη-
Σταθόπουλου ΑΚ, τομ. 2, 1979, σελ. 297.

2 βλ. μεταξύ άλλων ad hoc ΑΠ 1903/2011 και 
1479/2012.

ΥΑ 2078/80743/25-7-2017, ΦΕΚ Β 

2679/31.7.2017) συνάγεται ότι ορθώς το 

δικαστήριο προέκρινε την εφαρμογή του άρθρου 

365ΑΚ και όχι του 174ΑΚ, διότι η θεσπιζόμενη 

απαγόρευση εμπορίας δεν αφορά κάθε σύμβαση 

πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού αλλά 

μόνο αυτές στις οποίες ο πωλητής δεν έχει την 

απαιτούμενη άδεια εμπορίας του υλικού αυτού. 

Συνεπώς με βάση και το ανωτέρω κριτήριο, 

προκύπτει ότι αντίθετη στον νόμο είναι η παροχή 

μόνο κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες και 

όχι γενικά κάθε τέτοια παροχή, η οποία θα ήταν 

καθόλα νόμιμη εάν ο πωλητής είχε λάβει την 

απαιτούμενη άδεια.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα του αποκλεισμού 

της ευθύνης του πωλητή λόγω πραγματικών 

ελαττωμάτων των πωληθέντων όταν η παροχή 

είναι παράνομη, διότι η συγκεκριμένη ευθύνη 

προϋποθέτει «νόμιμη συμβατική παροχή» 

μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες ενισχυτικές της 

ανωτέρω θέσης σκέψεις. 

Σύμφωνα, με το άρθρο 537 παρ. 1 ΑΚ η ευθύνη 

για τα πραγματικά ελαττώματα κρίνεται «κατά 

το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον 

αγοραστή», όπως αυτός προσδιορίζεται από τα 

άρθρα 522-524ΑΚ3.

3 Βλ. Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό 
Δίκαιο, 2013, σελ. 111.
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Όπως όμως αναπτύχθηκε ήδη, στην περίπτωση 

της απαγορευμένη παροχής ο πωλητής θα 

βρίσκεται σε νομική αδυναμία παροχής. Έτσι 

είναι πιθανό, όπως συνέβη εν προκειμένω, να 

υπάρξει αναντιστοιχία της υλικής με την νομική 

πραγματικότητα, υλικά δηλαδή να παραδώσει 

ο πωλητής τα προϊόντα στον αγοραστή νομικά 

όμως να μην είναι δυνατή μια τέτοια παράδοση 

λόγω της νομικής αδυναμίας παροχής στην 

οποία βρίσκεται ο πωλητής. 

Λογικό επακόλουθο είναι ότι εάν τα παρανόμως 

πωληθέντα προϊόντα εμφανίσουν πραγματικά 

ελαττώματα, ο αγοραστής δεν θα μπορεί να 

ασκήσει τις ομώνυμες αξιώσεις, διότι τα προϊόντα 

σε νομικό επίπεδο θεωρείται ότι ουδέποτε 

του παραδόθηκαν.

Το ανωτέρω όμως αποτέλεσμα εμφανίζεται 

αρκετά ανεπιεικές για τον αγοραστή, καθώς 

πλέον ο πωλητής θα ευθύνεται υποκειμενικά και 

όχι αντικειμενικά απέναντί του, ο αγοραστής 

δεν θα έχει τα εκλεκτικά δικαιώματα του 540ΑΚ 

και πιθανότατα η αποζημίωση που θα μπορεί 

να διεκδικήσει με βάση τις γενικές διατάξεις 

για την αδυναμία παροχής θα είναι συνήθως 

μικρότερη, καθώς δεν θα καταλαμβάνει μέρος 

της θετικής ζημίας η οποία σχετίζεται άμεσα 

με τα παραδοθέντα προϊόντα όπως π.χ. κόστος 

προσπάθειας επισκευής, κόστος συντήρησης-

αποθήκευσης κτλ. Καταλήγει δηλαδή η έλλειψη 

της απαιτούμενης άδειας, έλλειψη την οποία ο 

αγοραστής μπορεί να μην γνώριζε, να φέρνει 

των πωλητή σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του 

αντισυμβαλλόμενου του, επιβραβεύοντας με 

αυτόν τον τρόπο την παράνομη συμπεριφορά 

του.   

Σιδηρόπουλος Γεώργιος,                                                                                                             
Δικηγόρος, 

   LLM Εταιρίες & Χρηματοδότηση ΕΚΠΑ  
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ΕιρΚαβ Ν.Τ. 42/2018 (Τακτική Διαδικασία)

Ειρηνοδίκης: Α. Καλτιριμίδου

Δικηγόροι: Θ. Λυμπεράκης, Κ. Κωστούδης

Άρθρα: 686, 383επ., 387, 914ΑΚ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σύμβαση έργου. 

Υπερημερία εργολάβου. Μετά την παρέλευση 

του συμβατικώς ορισθέντος ρητού χρόνου 

παραδόσεως του έργου, που επάγεται 

υπερημερία του οφειλέτη, δεν εφαρμόζεται 

το άρθρο 686ΑΚ, αλλά οι γενικές διατάξεις 

των άρθρων 383επ. ΑΚ. Μόνο η αθέτηση 

συμβατικής υποχρέωσης δεν συνιστά 

αδικοπραξία. Έλλειψη υπαιτιότητας για 

την καθυστέρηση.

[…..] Κατά την έννοια των άρθρων 686,383 και 

387ΑΚ, μετά την παρέλευση του συμβατικώς 

ορισθέντος ρητού χρόνου παραδόσεως του 

έργου, η οποία επάγεται υπερημερία του 

οφειλέτη χωρίς όχληση (341ΑΚ) δεν τυγχάνει 

εφαρμογής ή διάταξη του διάταξη του άρθρου 

686 ΑΚ, η οποία προβλέπεται για τις σχέσεις 

των διαδίκων μέχρι του χρόνου εκείνου, αλλά 

οι γενικές διατάξεις των άρθρων 383 επ. ΑΚ 

(ΑΠ 628/1976, ΑΠ 563/1972). Εξάλλου, 

από τις διατάξεις των άρθρων 383, 385, 387 

ΑΚ συνάγεται ότι, στις αμφοτεροβαρείς 

συμβάσεις, όπως η μίσθωση έργου, ο δανειστής 

(εργοδότης), σε περίπτωση υπερημερίας του 

οφειλέτη (εργολάβου), έχει δικαίωμα α) να 

υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει 

εύλογη αποζημίωση (άρθρο 387 ΑΚ) ή β) να 

απαιτήσει αποζημίωση για ολική υπαίτια μη 

εκπλήρωση της παροχής (άρθρα 382, 383 ΑΚ), 

η οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνει κάθε θετική 

ή αποθετική ζημία του, που τελεί σε αιτιώδη 

συνάφεια µε την αθέτηση της υποχρέωσής του, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να ταχθεί προθεσμία 

στον υπερήμερο εργολάβο για την εκπλήρωση 

της παροχής του αν από την όλη στάση του 

προκύπτει ότι το μέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο 

(άρθρο 385 παρ. 1 ΑΚ) (βλ. ΑΠ 358/2014, 

στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων 

των άρθρων 55, 56, 341 ν.δ. 17.7/16.8.1923, 

όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 14/1999 

(ΦΕΚ Δ 580/1999) και του άρθρου 91 του π.δ. 

696/1974 προκύπτει ότι ο εκτελών έργο, για την 

έκδοση της άδειας της αρμόδιας αρχής, πρέπει 

να ορίζει με την αίτησή του τον επιβλέποντα ή 

τους επιβλέποντες µμηχανικούς, ότι οι τελευταίοι 

δηλώνουν στην πολεοδομική αρχή την αποδοχή 

ΕιρΚαβ 42/2018: Σύμβαση έργου, Υπερημερία εργολάβου



modern magazine

ΕπΟιΔ  105

του ορισμού τους, καθορίζεται δε, σε περίπτωση 

ορισμού πλειόνων επιβλεπόντων τις ευθύνες 

κάθε επιβλέποντος, ότι ο αναλαµβάνων την 

επίβλεψη της αρχιτεκτονικής και κτιριολογικής 

διάταξης της οικοδομής είναι υπεύθυνος για 

την εφαρμογή του σχεδίου και την τήρηση 

των περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους 

υγιεινής και αισθητικής και των υπόλοιπων όρων 

σύμφωνα µε τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια, 

ότι ο επιβλέπων τη δόμηση των μεταλλικών 

και από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και από άλλα 

υλικά μερών της οικοδομής είναι υπεύθυνος για 

τη στερεότητά τους, ότι είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση των εκτελουμένων έργων, τη 

χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών 

εις τον κατασκευαστήν του έργου διά την κατά 

τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους 

κανόνας της τέχνης έντεχνη, εμπρόθεσμη 

και οικονομική εκτέλεση των εργασιών, την 

μέριμνα διά την συμμόρφωση του αναδόχου 

προς τας συμβατικές του υποχρεώσεις και την 

περιφρούρηση των συμφερόντων του εργοδότου 

και ότι έχει υποχρέωση απέναντι στην υπηρεσία 

που χορήγησε τη σχετική άδεια, να αναφέρει 

εγγράφως την αποπεράτωση του έργου, η δε 

αντικατάστασή του δεν γίνεται παρά μετά από 

έγκριση της Πολεοδομικής υπηρεσίας, δηλ. η 

σύμβαση του δεν λύεται με μόνη τη βούληση’ 

του’ κυρίου του έργου. Η σύμβαση με την 

οποία ανατίθεται σε μηχανικό η  εκπόνηση της 

μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

και η επίβλεψη του οικοδομικού έργου φέρει 

το χαρακτήρα της μισθώσεως έργου, γιατί μ’ 

αυτή οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο τελικό 

αποτέλεσμα παραδόσεως της μελέτης που 

εκπονήθηκε και των σχεδίων που συντάχθηκαν 

ως. και στο αποτέλεσμα της επιβλέψεως 

που είναι η κατά τα συμβατικά στοιχεία, την 

επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης έντεχνη, 

εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των 

επιμέρους εργασιών του όλου έργου και όχι στην 

εργασία που καταβάλλεται για την εκτέλεση 

αυτών, ως περιεχόμενο της σχετικής συμβάσεως 

(ΑΠ 225/2003 Δνη 2004. 467, ΑΠ 977/2003 

Δνη 2004. 1656, ΑΠ 270/1999 ΝοΒ 46. 1248, 

ΕφΔωδ 30/2007, Φ. Τσετσέκος ό.π. σελ. 203).

Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ προκύπτει 

ότι για την ύπαρξη της αδικοπραξίας και την εξ 

αυτής υποχρέωση του δράστη προς αποζημίωση 

του παθόντος και περαιτέρω προς ικανοποίηση 

της ηθικής βλάβης του τελευταίου κατά το άρθρο 

932 ΑΚ, εκτός από την επέλευση της ζημίας, 

προϋποτίθεται ότι η ζημία αυτή προκλήθηκε 

παρανόμως ή από συμπεριφορά αντίθετη στα 

χρηστά ήθη (άρθρο. 919 ΑΚ) από πράξη ή 

παράλειψη, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του 

δράστη, ήτοι σε δόλο ή αμέλεια (άρθρο 330ΑΚ), 

και ότι υφίσταται πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια 

μεταξύ της ζημιογόνου πράξεως ή παραλείψεως 

και της επελθούσας ζημίας.

Υπό την ανωτέρω έννοια, η μεν προξενηθείσα 

από το δράστη ζημία είναι παράνομη όταν 



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

106 Τεύχος 2/2018

προσβάλλεται με τη συμπεριφορά του 

(πράξη ή παράλειψη) δικαίωμα του παθόντος 

προστατευόμενο από το νόμο. Μόνη δε η 

αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης δεν συνιστά 

αδικοπραξία. Είναι δυνατό, ωστόσο, μια υπαίτια 

ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, η οποία συνιστά 

παραβίαση της σύμβασης, να θεμελιώσει και, 

συρρέουσα αδικοπρακτική ευθύνη, όταν, και 

χωρίς τη συμβατική σχέση, η ενέργεια αυτή 

(πράξη ή παράλειψη) Θα ήταν καθεαυτή 

παράνομη, ως αντικείμενη στο επιβαλλόμενο 

από το άρθρο 914 ΑΚ γενικό καθήκον της 

µη προκλήσεως υπαιτίως ζημίας σε άλλο 

πρόσωπο (ΟλΑΠ 967/1973 ΝοΒ 22. 505, ΑΠ 

347/2010 ΝοΒ,2010/2247, ΑΠ 1024/2010 

Δ/ν 2011/789, ΑΠ 484/2006 ΝοΒ 2006/1256, 

ΑΠ 1120/2005 στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 

212/2000 ΕΔΠ 2000. 258, ΑΠ 47/1996 

Δνη 37. 1316, ΑΠ 568/1996 στην ΤΝΠ… 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 268/1994 Δνη 37. 1360, ΕφΛαρ 

162/2014, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2014/724, ΕφΑΘ 

3874/2011 Δ/νη 2012/243, ΕφΑΘ 175/2010 

Δ/νη 2010/561, ΕφΑΘ 1325/2008 ΕΔικΠολυκ 

2010/159, ΕφΑΘ 7466/2007 Δνη 2008. 933, 

ΕφΑΘ 2875/2006 ΕΔικΠολ 2007. 321, ΕφΘεσ 

1137/2006 Αρμ 2007/218, ΕφΑθ 9960/2005 

Αρµ 2007. 379).

Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή ισχυρίζεται 

ότι τον Ιανουάριο του 2012, συμφώνησε με τον 

εναγόμενο, που είναι πολιτικός µμηχανικός και 

διατηρεί τεχνικό γραφείο ……….., να προβεί 

για λογαριασμό της στην έκδοση οικοδομικής 

αδείας για ένα ακίνητο της ιδιοκτησίας της, αφού 

πρώτα επιλύσει τις υφιστάμενες πολεοδομικές 

εκκρεμότητες επί αυτού. Ότι του προκατέβαλε 

για την αιτία αυτή το ποσό των 2.400 ευρώ, 

αλλά ο εναγόμενος προφασιζόμενος πως 

προέκυψαν χρονοβόρες διαδικασίες εξαιτίας των 

πολεοδομικών παραβάσεων επί του ακινήτου της, 

καθυστερούσε στην ολοκλήρωση και παράδοση 

της οικοδομικής αδείας.

[…] Ότι η ως άνω παράνομη και αντισυμβατική 

συμπεριφορά του εναγόμενου αποτελεί 

συγχρόνως και αδικοπραξία, συνιστάμενη 

αφενός στο γεγονός ότι λόγω της, σε βάρος της 

περιπαικτικής συμπεριφοράς του εναγόμενου 

και της καθυστέρησης στην αποπεράτωση της 

οικίας της προσβλήθηκε η προσωπικότητά 

της και τέθηκε  σε κίνδυνο η επαγγελματική 

της ιδιότητα…..

[…] Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η 

κρινόμενη αγωγή αρμοδίως εισάγεται…. Δεν 

βρίσκει ωστόσο νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις 

περί αδικοπραξίας, ώστε να είναι δυνατή η 

επιδίωξη χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 

βλάβης, διότι η φερόμενη στην αγωγή παράνομη 

συμπεριφορά του εναγόμενου, διαπράχθηκε 

στα πλαίσια της σύμβασης μισθώσεως έργου 

και όχι έξω από τη σύμβαση αυτή, με συνέπεια 

αυτή να συνιστά αθέτηση μόνο των συμβατικών 

του υποχρεώσεων και όχι αδικοπραξία, η οποία 
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μπορούσε να είχε τελεσθεί χωρίς την ύπαρξη της 

επίδικης συμβατικής σχέσης, στα πλαίσια της 

οποίας αποκλειστικά ενήργησε ο εναγόμενος. 

Δεν συντρέχει δηλαδή εν προκειμένω συρροή 

συμβατικής και, εξωσυμβατικής ευθύνης, η δε 

επικαλούμενη αυθαίρετη μη παράδοση από 

τον εναγόμενο της επικαλούμενης οικοδομικής 

αδείας στην ενάγουσα, καθώς και των αναγκαίων 

σχετικών εγγράφων, δεν είναι ενέργεια 

παράνομη με την έννοια της αδικοπραξίας [αφού 

διαπραττόμενη χωρίς τη η σύμβαση έργου, δεν 

αντίκειται στο επιβαλλόμενο από το δίκαιο 

(άρθρο 914 ΑΚ) γενικό καθήκον του ,να μη 

ζημιώνεται άλλος υπαίτια], ούτε πράξη αντίθετη 

προς τα χρηστά ήθη, αλλά είναι παράνομη με 

την έννοια της προσβολής ενοχικού δικαιώματος, 

εκ μέρους του εναγόμενου, οι συνέπειες όμως 

της παρανομίας αυτής ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις για τη µη εκπλήρωση υφιστάμενης 

ενοχής (ΑΚ 335επ.) και όχι από τις διατάξεις για 

τις αδικοπραξίες.

[…] Κατά συνέπεια των παραπάνω, ουδόλως 

αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος δεν άρχισε 

εγκαίρως την εκτέλεση του έργου, ούτε ότι 

επιβράδυνε την εκτέλεσή του με τρόπο που

αντιβαίνει στη σύμβαση, αφού, όπως 

προαναφέρθηκε η έγκαιρη κατά τη συμφωνία 

αποπεράτωση του έργου, εξαρτήθηκε από 

την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και 

πολεοδομικών παραβάσεων επί του ακινήτου της 

ενάγουσας που προϋπήρχαν. 

Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα δεν 

συμμορφωνόταν µε τα υποδειχθέντα από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον εναγόμενο 

πολιτικό μηχανικό που η ίδια προσέλαβε, 

η δε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους του 

τελευταίου, δεν οφείλεται και πάλι σε υπαιτιότητα 

αυτού, καθόσον από κανένα στοιχείο δεν 

προέκυψε αυτό λ.χ. ότι ο εναγόμενος υπέβαλε 

με καθυστέρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες την 

αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την έκδοση της άδειας ή ότι δεν επέσπευσε 

τις σχετικές διαδικασίες έκδοσης αλλά σε 

γραφειοκρατικούς λόγους, συνεπεία των οποίων 

αυτός (εναγόμενος) αδυνατούσε αντικειμενικά 

να προβεί σε οποιαδήποτε οικοδομική ή 

άλλη εργασία για την αποπεράτωση του 

συμφωνηθέντος έργου. 

Σύμφωνα, όμως, με όσα ήδη πιο πάνω γίνονται 

δεκτά, τα υποστηριζόμενα από την ενάγουσα 

κρίνονται αβάσιμα και συνεπώς δεν θεμελιώνεται 

η επικαλούμενη με την αγωγή ενδοσυμβατική 

ευθύνη του εναγόμενου εξαιτίας της υπερημερίας 

του ως προς την εκπλήρωση της, συμφωνηθείσας 

παροχής, ως εκ τούτου δε, η ενάγουσα είχε 

την υποχρέωση από τη σύμβαση να καταβάλει 

την αμοιβή του εναγόμενου για τις μέχρι 
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τότε υπηρεσίες του και δη για το τμήμα του 

έργου, που εκτελέσθηκε, υπό την επίβλεψή του 

μέχρι του χρονικού σημείου κατά το οποίο 

έληξε η συνεργασία τους, και που μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί νόμιμα. 

(Απορρίπτει την αγωγή). 
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