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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σ ’ αυτή την πτυχιακή εργασία με θέμα «ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ» θα αναφερθούμε στην 
συναλλαγματική και στο δίκαιο που απορρέει από αυτήν. 
Επίσης θα προσπαθήσουμε με συνοπτικά στοιχεία , στις 
σελίδες της εργασίας αυτής , να παρουσιάσουμε την 
έννοια και τις επιμέρους λειτουργίες της 
συναλλαγματικής.

Ε ιδικότερα αυτή η εργασία αποτελείται από την 
εισαγωγή από επτά κεφάλαια , τον επίλογο και τέλος 
παραθέτουμε και ένα παράρτημα με πρακτικά θέματα.

Στην εισαγωγή θα ορίσομε την έννοια των αξιόγραφων , 
θα αναφέρουμε και θα εξετάσουμε τα είδη των 
αξιόγραφων. Τέλος αναφερόμαστε στη σημασία αυτών 
στην καθημερινή ζωή.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια της 
συναλλαγματικής καθώς και σε κάποια γενικά στοιχεία 
όπως είναι τα χαρακτηριστικά , η οικονομική σημασία και 
η ιστορική εξέλιξη του εγγράφου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε ποιοι είναι 
ικανοί προς ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική 
καθώς, και τα τυπικά στοιχεία αυτής που την καθιστούν 
έγκυρη. Επίσης θα αναφέρουμε τις συνέπειες από την 
έλλειψη τυπικών στοιχείων όπως και τα είδη της 
συναλλαγματικής.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην μεταβίβαση 
και την αποδοχή της συναλλαγματικής. Ε ιδικότερα θα 
ασχοληθούμε με την έννοια της μεταβίβασης και τους 
τρόπους που γίνεται αυτή όπως είναι η μεταβίβαση με 
εκχώρηση ή οπισθογράφηση.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην έννοια , νομική 
φύση και στην σημασία της αποδοχής καθώς και στην 
εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή. Στο τέλος 
θα εξετάσουμε τη δήλωση και τα αποτελέσματα της 
αποδοχής.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην πληρωμή 
και στην τριτεγγύηση της συναλλαγματικής. Ειδικότερα 
θα αναφερθούμε στην εμφάνιση προς πληρωμή , στην 
έννοια , το σκοπό και την σημασία της τριτεγγυήσεως , 
στα πρόσωπα που εμπλέκονται καθώς και στον τύπο και το 
περιεχόμενο αυτής. Επίσης θα εξετάσουμε την ευθύνη και 
τα δικαιώματα του τριτεγγυητή και στο τέλος του 
κεφαλαίου θα αναφερθούμε στην αυτοτέλεια της 
τριτεγγυήσεως και στην διάκριση αυτής από την εγγύηση 
του Αστικού Δικαίου.

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε την έννοια τις 
διακρίσεις και τα πρόσωπα της αναγωγής. Επίσης θα 
αναφερθούμε στις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις 
καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται 
σύνταξη διαμαρτυρικού. Στο τέλος του κεφαλαίου θα 
εξετάσουμε ποιοι έχουν ευθύνη από αναγωγή , το 
αντικείμενο της αναγωγής καθώς και στην ειδοποίηση.

Στο έκτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην παραγραφή 
και στον χρόνο αυτής. Επίσης θα αναφέρουμε τον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό καθώς και τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Στο έβδομο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα αντίγραφα 
και στην χρησιμότητα τους στην συναλλακτική ζωή , στα 
αντίτυπα και στην παρέμβαση.

Τέλος ο επίλογος αναφέρεται συνοπτικά στην 
συναλλαγματική και με λίγα λόγια παρουσιάζεται αυτή ως 
έγγραφο.

Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο μέρη , από το 
θεωρητικό μέρος το οποίο παρουσιάσαμε πιο πάνω και 
από πρακτικό μέρος το οποίο δίνεται υπό μορφή 
παραρτήματος στο τέλος της πτυχιακής εργασίας. Το 
παράρτημα αυτό αποτελείται από εκδικάσεις υποθέσεων 
με θέμα τη συναλλαγματική.
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Η συναλλαγματική είναι το πιο σπουδαίο και το πιο 
γνωστό από όλα τα αξιόγραφα. Η αξία της έγκειται στην 
απλότητα του εγγράφου αλλά και στις πάμπολλες 
λειτουργίες οι οποίες εξυπηρετούν τους ανθρώπους στη 
συναλλακτική ζωή. Η συναλλαγματική πρωτοεμφανίστηκε 
ανάμεσα στον 12ο και στον 13ο αιώνα για την 
εξυπηρέτηση των συναλλακτικών σχέσεων των εμπόρων , 
με τον καιρό εξελίχθηκε έως ότου λάβει τη μορφή που 
έχει σήμερα.

Η σπουδαιότητα του εγγράφου θα φανεί μέσα από τις 
σελίδες αυτής της πτυχιακής εργασίας.

3



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Έννοια των αξιόγραφων

Αξιόγραφο είναι το έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται ένα δι
καίωμα σε τέτοιο στενό βαθμό , ώστε η άσκηση του να προϋποθέτει 
την κατοχή του εγγράφου. Το δικαίωμα αυτό , το οποίο ενσωματώ
νεται στο αξιόγραφο πρέπει να είναι ιδιωτικό και περιουσιακό.1

Για την μεταβίβαση του δικαιώματος, που απορρέει από το έγ
γραφο , απαιτείται κατά κανόνα η παράδοση του εγγράφου . Έτσι 
π.χ. για να ασκήσει ο δικαιούχος το δικαίωμα επί της συναλλαγμα
τικής απαίτηση καταβολής του ποσού της συναλλαγματικής , θα 
πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχος (κομιστής) του εγγράφου 
αλλιώς δεν δύναται να ζητήσει την είσπραξη του ποσού.1 2

2. Είδη αξιόγραφων.

Υπάρχουν κάποιες διακρίσεις ανάμεσα στη διάφορα είδη των α
ξιόγραφων , οι κυριότερες από αυτές είναι :

α) Αξιόγραφα υπό την ευρεία και υπό την στενή έννοια του όρου. 
Ο ορισμός που ήδη γνωρίζουμε ανταποκρίνεται στην έννοια των α
ξιόγραφων με την ευρεία έννοια, στα αξιόγραφα όμως με την στενή 
έννοια του όρου προστίθεται και το στοιχείο της αυτονομίας. Αυτό 
σημαίνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να αντιτάξει κατά τον κομιστή μό
νον ενστάσεις , που αφορούν το κύρος του εγγράφου ή προκύπτουν 
από το ίδιο το έγγραφο ή γενικά αφορούν τον ίδιο τον κομιστή και 
όχι τους προηγούμενους. Το δικαίωμα κατά συνέπεια του κάθε κο
μιστή έχει αυτοτέλεια , δηλαδή είναι τελείως ανεξάρτητο από τα δι
καιώματα των προηγουμένων δικαιοπαρόχων'του. Κατά κανόνα ό
μως η ιδιότητα αυτή δεν υπάρχει στα ονομαστικά αξιόγραφα.3

Υπάρχουν διαβαθμίσεις στην κατηγορία των "υπό στενή έννοια" 
αξιογράφων. Έτσι εκτός από τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να απα- 
ντώνται και ορισμένα άλλα όπως η εμπορευσιμότητα του δηλ. η ευ
χέρεια μεταβίβασης του, η εξάρτηση του δικαιώματος που παρέχε
ται από τον τίτλο , από το δικαίωμα στον ίδιο τίτλο και η γραμματι- 
κότητα η αποκλειστική δηλαδή περιγραφή του δικαιώματος στον

1. Αντωνία Πσυλάκου Ευ θυμιατού , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 1991 σελ 193
2. Νικολάου Α. Δελούκα, Αξιόγραφα, 1980 , σελ. 23-24
3. Αντωνία Πουλάκου Ευ&υμιάτσυ , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 1991 σελ 195



τίτλο. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά από αυτά συγκεντρώνει 
ένα έγγραφο , τόσο περισσότερο ως "υπό στενή έννοια" χαρακτη
ρίζεται.

β) Αξιόγραφα ονομαστικά, εις διαταγήν και εις τον κομιστή.
Η διάκριση αυτή των αξιογράφων είναι ίσως και η σημαντικότερη. 
Κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται αυτή είναι ο τρόπος προσδιορι
σμού του προσώπου του δικαιούχου.
Συγκεκριμένα : Ονομαστικά είναι τα αξιόγραφα στο κείμενο των 
οποίων καθορίζεται αποκλειστικός δικαιούχος , π.χ. ονομαστική με
τοχή Α.Ε. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως το προηγούμενο παρά
δειγμα , τα αξιόγραφα είναι υποχρεωτικά ονομαστικά , στις Περισ
σότερες όμως αυτό εξαρτάται από τον εκδότη. Εις διαταγήν , ονο
μάζονται τα αξιόγραφα όταν κατονομάζεται ο δικαιούχος, αλλά αυ
τός έχει το δικαίωμα να "διατάξει" την εκτέλεση της παροχής σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο που καθορίζει ο ίδιος. Αυτό γίνεται με την 
ρήτρα εις "διαταγήν" . Εις τον κομιστή. Τέλος είναι τα αξιόγραφα 
στα οποία δεν κατονομάζεται ο δικαιούχος1.

3. Η σημασία των αξιογράφων.
Οφείλουμε να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία των αξιογράφων 

για την συναλλακτική μας ζωή , τόσο από οικονομική όσο και από 
νομική αλλά και κοινωνική σκοπιά.

Πράγματι, με την ενσωμάτωση του δικαιώματος στο αξιόγραφο, 
πραγματοποιείται η μεταβίβαση του χωρίς τους κινδύνους που συ
νοδεύουν κατά κανόνα την με άλλο τρόπο μεταβίβαση ή εκπλήρω
ση της απαίτησης τόσο για τον δανειστή όσο και για τον οφειλέτη , 
π.χ. δεν υπάρχει κίνδυνος να καταβληθεί η παροχή σε πρόσωπο άλ
λο από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που ενδιάμεσα έγινε μετα
βίβαση της απαίτησης από τον δανειστή σε τρίτο πρόσωπο , με όλες 
τις σχετικές σοβαρές συνέπειες. Το σημαντικότερο όμως ίσως είναι 
η ασφάλεια και η απλότητα με την οποία κυκλοφορούν τα οικονο
μικά αγαθά που περικλείονται στα αξιόγραφα, π.χ. η μεταβίβαση 
πραγμάτων που περιλήφθηκαν από την μεταφορά με έκδοση φορ
τωτικής πραγματοποιείται απλά με μεταβίβαση της φορτωτικής. Τα 
κυριότερα από τα αξιόγραφα και κυρίως τα πιο γνωστά, είναι οι 
φορτωτικές, τα ασφαλιστήρια εις διαταγήν , τα ανώνυμα χρεόγρα
φα , οι μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών , τα αποθετήρια και ενε- 
χυρόγραφα των γενικών Αποθηκών , τα γεωργικά ενεχυρόγραφα, τα 
γράμματα εις διαταγήν η Επιταγή και η συναλλαγματική για την ο-

Λ

ποία και θα μιλήσουμε εκτενέστερα. 1 2

1. Αντωνία Πουλάκου Ευθυμιάτου , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 1991 σελ 196
2. Αντωνία Πουλάκου Ευθυμιάτου , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 1991 σελ 196 -197
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

1. Η έννοια της συναλλαγματικής.

Συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο , που εκδίδεται κατά ορι
σμένο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά συναλλαγματική , με το οποίο 
ένα πρόσωπο , εντέλλεται άλλο να πληρώσει σε τρίτο ορισμένο 
χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο και χρόνο.1

Βάση για την κατανόηση του δικαίου της συναλλαγματικής απο
τελεί η έκταξη. Η συναλλαγματική είναι εκταξιακό αξιόγραφο στο 
οποίο εμφανίζεται κατά την ρύθμιση του νόμου η χαρακτηριστική 
τριπρόσωπη σχέση. Στη σχέση αυτή εκείνος που εκδίδει την συναλ
λαγματική και δίνει την για πληρωμή λέγεται εκδότης. Εκείνος στον 
οποίο δίνεται η εντολή για να πληρώσει λέγεται πληρωτής , αφού 
αποδεχτεί την συναλλαγματική αποδέκτης. Τέλος, εκείνος υπέρ του 
οποίου δίνεται η εντολή , εκείνος δηλαδή στον οποίο πρέπει να γίνει 
η πληρωμή λέγεται λήπτης.2

Η αποδοχή της συναλλαγματικής από τον πληρωτή δεν είναι 
προϋπόθεση για την εγκυρότητα της, όμως συναλλαγματική που 
δεν έχει γίνει αποδεκτή έχει περιορισμένη εμπορευσιμότητα, διότι 
ο κυρίως οφειλέτης από συναλλαγματική είναι ο οφειλέτης. Αν και 
στην τυπική κατά τον νόμο μορφή της η συναλλαγματική είναι τρι- 
πρόσωπη σχέση μπορεί να εμφανίσει και με λιγότερα από τρία πρό
σωπα , αφού ο νόμος επιτρέπει να είναι ο ίδιος ο εκδότης και ο λή
πτης ή ακόμα και πληρωτής. Μάλιστα τις περισσότερες φορές η συ
ναλλαγματική εκδίδεται εις διαταγή του ιδίου του εκδότη (εις δια
ταγήν εμού του ιδίου).

Εκτός από τα τρία αυτά βασικά πρόσωπα, μπορούν να εμφανι
στούν και άλλα, τα οποία απόκτησαν την συναλλαγματική εκ των 
υστέρων με μεταβίβαση και τα οποία λέγονται οπισθογράφοι, ενώ 
ο τελευταίος δικαιούχος λέγεται κομιστής. Όσες περισσότερες υπο
γραφές υπάρχουνε τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπορευσιμότητα της 
συναλλαγματικής.3

Στην πιο απλή του μορφή ο τύπος της συναλλαγματικής είναι πε
ρίπου ο ακόλουθος.

1. Αλίκη Κιάντσυ - Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 35
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα , 1992 , σελ. 47
3. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ. 48
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Λήξις τη 30ή Μαρτίου 1987 Συναλλαγματική δραχμών 50.000

Την 30ην Μαρτίου 1987 πληρώσατε δυνάμει της παρούσης 
συναλλαγματικής εις τον Λ.Λ (ή εις διαταγήν του Λ.Λ) εις Θεσσα
λονίκην δραχμάς 50.000 (πεντήκοντα χιλιάδας).

Εν Θεσσαλονίκη τη 30ή Οκτωβρίου 1987 
Ο Εκδότης 
Ε.Ε (υπογραφή)

Προς τον Π.Π 
Θεσσαλονίκην

Δεκτή
Π.Π (υπογραφή).

Στην πράξη όμως η συναλλαγματική εκδίδεται συνήθως εις διατα
γήν του ιδίου του εκδότη , γι’ αυτό και περιέχει τη φράση :
«.. .πληρώσατε... εις διαταγήν εμού του ιδίου...».1

1. Α. Κιάντσυ Παμπούκη, Δίκαιον Αξιογράφων, 1989, σελ. 36
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2. Χαρακτηριστικά.

Η συναλλαγματική έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι αξιόγραφο και μάλιστα υπό στενή έννοια, χωρίς την κα

τοχή του εγγράφου δεν είναι δυνατή όχι μόνο η άσκηση αλλά ούτε 
η μεταβίβαση του ενσωματωμένου δικαιώματος.

β) Είναι ενοχικό αξιόγραφο , διότι ενσωματώνει απαίτηση και 
μάλιστα χρηματική (χρηματόγραφο).

γ) Είναι συστατικό αξιόγραφο , διότι η απαίτηση από τη συναλ
λαγματική δημιουργείται για πρώτη φορά με την έκδοση του τίτλου.

δ) Είναι αναιτιώδες αξιόγραφο και μάλιστα καταναγκαστικό δί
καιο. Η απαίτηση που δημιουργείται με την έκδοση της συναλλαγ
ματικής είναι νέα, ανεξάρτητα από την απαίτηση που πηγάζει από 
την υποκείμενη σχέση , μπορεί Δε να μεταβιβαστεί χωριστά από 
αυτή.

ε) Στη συναλλαγματική υπάρχει κατά το βασικό σχήμα του νό
μου η ίδια τριγωνική σχέση όπως στην έκταξη.

στ) Είναι αξιόγραφο γεννημένο εις διαταγήν , γι’ αυτό μεταβιβά
ζεται με οπισθογράφηση. Μπορεί πάντως να γίνει ονομαστικό αξιό
γραφο , αν τεθεί η ρήτρα «όχι εις διαταγή» δεν μπορεί όμως να εκ- 
δοθεί στον κομιστή , αν και η θέση λευκής οπισθογράφησης οδηγεί 
σε παρεμφερείς αποτελέσματα.

ζ) Στη συναλλαγματική ισχύει η αρχή της γραμματοπάγειας. Ο 
καλόπιστος τρίτος μπορεί να βασιστεί στο περιεχόμενο του εγγρά
φου. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να αντιτάξει στο κομιστή ενστάσεις 
που είχε από την σχέση του με προηγούμενο οπισθογράφο (και δι- 
καιοπάροχό του), (βλέπε παραρτ. παρ.Νο 1)

η) Η συναλλαγματική είναι κατ’ εξοχήν αξιόγραφο δημοσίας πί- 
στεως. Το δίκαιο της συναλλαγματικής αποβλέπει πρωτίστως στην 
προστασία των συναλλασσόμενων , διότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται η 
κυκλοφοριακή της ικανότητα.

θ) Το δίκαιο της συναλλαγματικής είναι αυστηρό και τυπικό. Η 
αυστηρότητα και η τυπικότητα είναι απαραίτητες για την ασφάλεια 
των συναλλαγών. Η συναλλαγματική δεν θα μπορούσε να εκπλη
ρώσει την αποστολή της αν δεν τη διείπε αυστηρό και τυπικό δίκαι-

1. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα, 1992 , σελ. 48-49
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3. Οικονομική Σημασία

Στη σύγχρονη συναλλακτική ζωή ή συναλλαγματική εκπληρώνει 
πλήθος λειτουργιών , η γνώση των οποίων συμβάλει στην κατα
νόηση του δικαίου της συναλλαγματικής. Η βασική λειτουργία της 
συναλλαγματικής είναι πιστωτικός, κατά το δεύτερο λόγο επιτελεί 
εγγυητική λειτουργία ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμεύει και ως μέ
σο πληρωμής. Ειδικότερα:

α) Κατά την πρώτη περίοδο που άρχισε να χρησιμοποιείται η συ
ναλλαγματική χρησίμευε για την μεταφορά χρημάτων από τόπο σε 
τόπο (όργανο πληρωμής).

β) Κύρια λειτουργία της συναλλαγματικής είναι σήμερα η πιστω
τική. Επειδή η συναλλαγματική μπορεί να εκδοθεί ως πληρωτέα με
τά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την έκδοση της μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μέσο πίστεως κατά διαφορετικούς τρόπους.1

1) Τυπική περίπτωση παροχής πιστώσεως με την συναλλαγματική 
είναι η περίπτωση , που ο πωλητής εμπορευμάτων με πίστωση τι
μήματος εκδίδει συναλλαγματική για το ποσό του τιμήματος , που 
την αποδέχεται ο αγοραστής. Αποδεχόμενος την συναλλαγματική , 
ο αγοραστής παίρνει πίστωση για το τίμημα μέχρι το χρόνο λήξεως 
της συναλλαγματικής . Την αποδοχή της συναλλαγματικής την κά
νει χάρη πληρωμής , ώστε ο πωλητής να εξασφαλίσει την απαίτηση 
του , για το τίμημα που πιστώθηκε , με απαίτηση από συναλλαγμα
τική με τον τρόπο αυτό η θέση του πωλητή γίνεται ευνοϊκότερη για
τί ο αγοραστής ευθύνεται απέναντι του κατά τις αυστηρές διατάξεις 
του δικαίου της συναλλαγματικής. Έπειτα ο πωλητής έχει τη δυνα
τότητα να μεταβιβάσει την απαίτηση από τη συναλλαγματική πολύ 
ευχερέστερα απ’ όσο την απαίτηση για το τίμημα.
2) Με τον ίδιο βασικά τρόπο η συναλλαγματική μπορεί να εξυπη
ρετήσει την παροχή πιστώσεως και στην περίπτωση του δανείου , 
οπότε ο οφειλέτης αποδέχεται συναλλαγματική που εκδίδεται από 
τον δανειστή για το ποσό του δανείου.
3) Τέλος, η συναλλαγματική χρησιμοποιείται ως όργανο πιστώσε- 
ως σε πολλές τραπεζικές εργασίες όπως είναι η παροχή πιστώσεως 
απ’ την τράπεζα με αποδοχή συναλλαγματικής που έχει έκδοση ο 
πελάτης της η παροχή πιστώσεως με προεξόφληση συναλλαγματι
κής η παροχή πιστώσεως με προκαταβολή συναλλαγματικής.

1. Ν.Κ Ροκάς, αξιόγραφα, 1992 , σελ 49-50
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γ)
1. Η συναλλαγματική ακόμα χρησιμεύει ως μέσο βραχυπρό

θεσμης επενδύσεως κεφαλαίων από τις τράπεζες. Πραγματικά, οι 
τράπεζες συνηθίζουν να προεξοφλούν συναλλαγματικές των πελα
τών τους , αφαιρώντας τον προεξοφλητικό τόκο από την ημέρα της 
προεξοφλήσεως μέχρι τον χρόνο λήξεως , για να το κρατήσουν 
προς όφελος τους, (βλέπε παράρτημα παρ. Νο 2).

2. Τέλος η συναλλαγματική μπορεί να χρησιμοποιείται και 
ως μέσο παροχής εγγυήσεως. Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις 
Όταν εκδίδεται συναλλαγματική με μοναδικό σκοπό να δοθεί πάνω 
σε αυτή τριτεγγύηση αντί για εγγύηση του κοινού δικαίου , δεδομέ
νου ότι η πρώτη είναι νομικά ισχυρότερη από την δεύτερη και όταν 
παραδίδεται συναλλαγματική με αποδοχή , για να χρησιμοποιηθεί 
σε περίπτωση που αποδέκτης δεν θα εκπληρώσει κατά τον προσή
κοντα τρόπο υποχρέωση του.1

Εδώ μπορεί να μνημονευθεί και η οπισθογράφηση συναλλαγμα
τικής που γίνεται αντί για τριτεγγύηση.

4. Ιστορική Εξέλιξης

Ο θεσμός της συναλλαγματικής δημιουργήθηκε κατά τον μεσαί- 
ωνα στις βόρειες Ιταλικές πόλεις. Είναι απόρροια των τότε κοινωνι
κών οικονομικών και εμπορικών συνθηκών. Εξυπηρετούσε αρχικά 
τις συναλλακτικές σχέσεις των εμπόρων και ο κυριότερος λόγος 
δημιουργίας της ήτανε η έλλειψη ασφάλειας στις οδικές συγκοινω
νίες.1 2 Το γεγονός αυτό προκαλούσε μεγάλες δυσχέρειες στις συ
ναλλαγές οι Δε έμποροι δίσταζαν να μεταβούν σε άλλες πόλεις , έ
χοντας μεγάλες ποσότητες χρημάτων , φοβούμενοι τους ληστές. Η 
δυσχέρεια αυτή ξεπεράστηκε δια της χορηγήσεως ειδικής επιστολής 
τραπεζίτη της μιας πόλης προς τον τραπεζίτη της άλλης δίνοντας 
την εντολή στον δεύτερο να καταβάλλει το ποσό που αναφέρεται 
στην επιστολή αυτή.3

Η επιστολή αυτή ήταν ο πρόδρομος της σημερινής συναλλαγμα
τικής. Η χρησιμότητα της συναλλαγματικής έγινε γρήγορα αντιλη
πτή και η ανάπτυξη αυτής ταχεία.

1. Αλίκη Κιάντου - Παμπσύκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 40-41
2. Αντωνία Πουλάκου Ευθυμιάτου , Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ,1991 σελ 199
3. Δημήτρης Ν. Αλικάκος, Οικονομική & Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, σελ 43
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Για να δημιουργηθεί ενοχή από συναλλαγματική θα πρέπει να 
συντρέχουν ορισμένα στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει πρόσωπο ι
κανό να αναλάβει υποχρεώσεις από την συναλλαγματική.1

Το έγγραφο να έχει τηρηθεί σύμφωνα με ορισμένο τύπο , να πε
ριέχει δηλ. όλα τα στοιχεία που καθορίζει ο νόμος και να γίνει με 
πράξη στο ίδιο έγγραφο της συναλλαγματικής.
1) Ικανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική.

α) Αφού η ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική με οποια
δήποτε ιδιότητα αποτελεί δικαιοπραξία, για να είναι έγκυρη , χρει
άζεται ικανότητα προς δικαιοπραξία. Διαφορετικό είναι το θέμα, να 
είναι κανείς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από συναλ
λαγματική. Στο θέμα αυτό αρκεί ικανότητα δικαίου. Έ τσι, οποιο- 
δήποτε πρόσωπο ακόμη και ανίκανο προς δικαιοπραξία, μπορεί να 
αποκτήσει δικαίωμα και υποχρέωση από συναλλαγματική , εφόσον

Λ

η απόκτηση δεν προϋποθέτει δική του ενέργεια. Δικαιοπρακτικη 
ικανότητα συνεπώς χρειάζεται ένα πρόσωπο για να αποκτήσει με 
δική του ενέργεια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

β) Η ανάληψη υποχρεώσεως από συναλλαγματική είναι εμπορική 
δικαιοπραξία γι’ αυτό , προς ανάληψη τέτοιας υποχρεώσεως, θα έ
πρεπε να απαιτείται και να αρκεί ικανότητα προς εμπορική δικαιο- 
πραξία. Επειδή όμως η υποχρέωση από συναλλαγματική συνοδεύε
ται με βαριά ευθύνη , ο νόμος δεν θεωρεί ικανούς να αναλάβουν 
παρόμοια υποχρέωση όλους όσοι έχουν ικανότητα προς εμπορική 
δικαιοπραξία.

Υποχρέωση από συναλλαγματική μπορούσαν να αναληφθούν έ
γκυρα μόνο όσοι είχαν πλήρη δικαιοπρακτικη ικανότητα και από 
τους ανίκανους μόνο οι ανήλικοι που ήταν 18 ετών. Αλλά προσφά- 
τως ο νόμος για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ανδρών 
και γυναικών , κάνοντας μια βαθεια τομή στο θέμα της ενηλικίωσης 
του προσώπου , επηρέασε σημαντικά και τη ρύθμιση αυτή. Συ- 
γκε7κριμένα ο νόμος αυτός μείωσε το όριο της δικαιοπρακτικής ε
νηλικίωσης στο 18° έτος και σε συνάρτηση μ’ αυτό , κατήργησε το 
θεσμό της χειραφεσίας ανηλίκων και της λεγάμενης «συγγνώμης 
ηλικίας».

1. Αντωνία Πσυλάκσυ Ευθυμιάτσυ , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 1991 σελ 201
2. Α. Κιάντου Παμπσύκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 47-48
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Ο νόμος 1329 με προϋπόθεση ότι η ενηλικίωση γίνεται με την 
συμπλήρωση του 21ου έτους θεωρεί ικανούς να αναλάβουν υποχρέ
ωση από συναλλαγματική και τους ανηλίκους που έχουν συμπλη
ρώσει το 18° έτος. Με τα νέα δεδομένα οι νέοι έχουν πλήρη δικαιο- 
πρακτική ικανότητα, γι’ αυτό δεν έχουν πια ανάγκη από τους θε
σμούς της χειραφετίας και της «συγγνώμης ηλικίας» , οι οποίοι και 
καταργήθηκαν ως περιττοί.

Σήμερα ικανός να αναλάβει υποχρέωση προς συναλλαγματική 
είναι μόνο όποιος έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συνεπώς 
όποιος δεν έχει την ικανότητα αυτή , έστω κι αν έχει περιορισμένη 
ικανότητα, είναι ανίκανος να αναλάβει υποχρέωση από συναλλαγ
ματική. Συγκεκριμένα ανίκανοι να αναλάβουν υποχρέωση από συ
ναλλαγματική , επειδή είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία, είτε πλή
ρως είτε περιορισμένα είναι οι εξής : Αυτοί που βρίσκονται υπό δι
καστική ή νομική απαγόρευση και αυτοί που κατά τον χρόνο υπο
γραφής της συναλλαγματικής δεν έχουν συνείδηση του τι πράττουν. 
Επίσης αυτοί που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη παρόλο που 
κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη είναι ικανοί να ενεργούν 
εμπορικές πράξεις, με την σύνεση βέβαια του αντιλήπτορα όταν 
απαιτείται κατά τον νόμο.1

Σε συνάρτηση με την σκέψη που διατυπώθηκε αμέσως πιο πάνω , 
ανίκανος να αναλάβει υποχρέωση από συναλλαγματική θα έπρεπε 
να θεωρηθεί και ο έγγαμος ανήλικος αυτός δηλαδή που συνήψε γά
μο χωρίς την ηλικία των 18 ετών , ύστερα από άδεια του δικαστηρί
ου ο ανήλικος αυτός πραγματικά έχει περιορισμένη ικανότητα προς 
δικαιοπραξία έστω και αν αυτή είναι αρκετά ευρεία. Γιατί κατά το 
νέο άρθρο μπορεί να επιχειρεί μόνος του κάθε δικαιοπραξία, μόνο 
αν αυτή του είναι απαραίτητη για να συντηρεί ή να βελτιώνει την 
περιουσία του ή για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της προσωπικής 
του συντήρησης και εκπαίδευσης καθώς και για τις τρέχουσες ανά
γκες της οικογένειας του.

Αν υπογράψει συναλλαγματική πρόσωπο που δεν έχει ικανότητα 
να αναλάβει υποχρέωση από αυτή , δεν δημιουργεί υποχρέωση σε 
βάρος του και να υπογράψει συναλλαγματική ως οπισθογράφος , 
όχι μόνο δεν δημιουργεί υποχρέωση σε βάρος του , αλλά ούτε και 
μεταβιβάζει τη συναλλαγματική και όλα αυτά γιατί η δήλωση της 
βουλήσεως του που εκφράζεται με την υπογραφή του , είναι άκυ- 1 2

1. Αλίκη Κιάντου - Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 49
2. Αλίκη Κιάντου - Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 52
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Η ακυρότητα είναι σχετική και προτείνεται μόνο από τον ανίκανο 
ή τους νόμιμους εκπροσώπους του εναντίον οποιουδήποτε κομιστή 
ακόμα και εναντίον εκείνου που κατά την κτήση της συναλλαγματι
κής δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει την έλλειψη της ικανό
τητας του συγγραφέα. Κατά συνέπεια στο σημείο αυτό δε χωρεί 
προστασία του καλόπιστου κομιστή της συναλλαγματικής γιατί η 
προστασία του ανίκανου υπερισχύει της προστασίας της καλής πί- 
στεως στις συναλλαγματικές. Αυτονόητο είναι όμως ότι ο ανήλικος 
μπορεί να εκπληρώσει έγκυρα την άκυρη υποχρέωση του από συ
ναλλαγματική , αν έχει συμπληρώσει το 14° έτος και χρησιμοποιή
σει χρήματα που έχει την εξουσία να διαθέτει ελεύθερα δηλαδή 
χρήματα που απέκτησε από την εργασία του ή που του δόθηκαν για 
να χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή για να διαθέσει ελεύθερα.

Η ακυρότητα της δηλώσεως της βουλήσεως του ανίκανου αφορά 
μόνο την υπογραφή του ίδιου και δεν επιφέρει ακυρότητα ούτε της 
συναλλαγματικής ούτε των άλλων υπογραφών, αυτό συνεπάγεται 
από την αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών.
Συνεπώς, αν ανίκανος προς δικαιοπραξία υπογράψει συναλλαγμα
τική ως εκδότης και η συναλλαγματική αυτή γίνει αποδεκτή και ο- 
πισθογραφηθεί από άλλους, ικανούς προς δικαιοπραξία , ο εκδότης 
δεν θα ευθύνεται. Βέβαια, η συναλλαγματική όμως θα είναι έγκυρη 
και συνεπώς θα ευθύνονται από αυτήν ο αποδέκτης, οι οπισθογρά- 
φοι και οι τριτεγγυητές.1 Η αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών 
ισχύει όχι μόνο όταν λείπει η δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά και 
όταν λείπουν άλλες ουσιαστικές προϋποθέσεις π.χ. όταν υπάρχει 
πλαστότητα ή χρησιμοποίηση υπογραφής ανύπαρκτου προσώπου , 
όταν δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική εξουσία ή γίνεται υπέρβαση 
της.

Με την αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών ο νομοθέτης θέ
λησε να ενισχύσει την κυκλοφοριακή ικανότητα της συναλλαγματι
κής , αλλά και την πίστη της. Πραγματικά αν δεν ίσχυε η αρχή αυτή 
όποιος επρόκειτο να αποκτήσει συναλλαγματική , θα έπρεπε να κά
νει σχολαστικό έλεγχο του κύρους όλων των υπογραφών που φέρει 
η συναλλαγματική , γιατί αν μία από αυτές ήταν άκυρη θα ήταν ά
κυρες και οι επόμενες με συνέπεια να μην αποκτήσει (έγκυρα) την 
συναλλαγματική. Όπως είναι φυσικό , όσο περισσότερες υπογραφές 
θα έφερε η συναλλαγματική τόσο πιο δύσκολος θα ήταν ο έλεγχος 
της και συνεπώς τόσο πιο πολλούς ενδοιασμούς θα είχε αυτός που 
θα ήθελε να αποκτήσει την συναλλαγματική και αυτό φυσικά θα 
ανέκοπτε την κυκλοφορία της συναλλαγματικής.

1. Α. Κιάντου Παμπουκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 53
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Αντίθετα με την αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών αυτός που 
θέλει να αποκτήσει συναλλαγματική δεν έχει παρά να ελέγξει το 
κύρος μόνο της υπογραφής εκείνης στην οποία πρόκειται να στηρί
ξει το δικαίωμα του δηλαδή την απόκτηση της συναλλαγματικής.

2. Τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής.

Για να δημιουργηθεί υποχρέωση από συναλλαγματική δεν αρκεί 
μόνο η σύνταξη εγγράφου , το έγγραφο πρέπει να περιέχει τα τυπι
κά προαπαιτούμενα που ορίζει ο νόμος.
Η έλλειψη ή ανεπάρκεια έστω ενός από τα ουσιώδη τυπικά στοιχεία 
έχει ως συνέπεια ότι τι έγγραφο δεν θα ισχύει ως συναλλαγματική 
και ότι κανείς υπογραφέας (εκδότης , αποδέκτης , οπισθογράφοι) 
δεν θα μπορεί να αντλήσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις απ’ αυτό. Η 
τυπικότητα και η αυστηρότητα του δικαίου της συναλλαγματικής 
έχει νόημα, διότι τα στοιχεία αυτά εγγυώνται την ασφάλεια της κυ- 
κλοφοριακής ικανότητας της συναλλαγματικής.1

Τα οκτώ τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής είναι τα εξής :
1) Ονομασία «συναλλαγματική». Η χρησιμότητα άλλης λέξης 

π.χ. «τραβηκτική» , «εντολή» εκτός από την λέξη συναλλαγματική 
δεν αρκεί και τούτο διότι πρέπει ο οποιοσδήποτε να μπορεί να ξε
χωρίζει αμέσως ότι πρόκειται για συναλλαγματική. Λειτουργεί δηλ. 
η λέξη «συναλλαγματική» σαν προειδοποιητικό σημείο για τις συ
νέπειες που μπορεί να έχει η υπογραφή σε τέτοιο έγγραφο. Η λέξη 
συναλλαγματική πρέπει να περιέχεται στο κείμενο του τίτλου (δεν 
αρκεί η αναγραφή μόνο στην επικεφαλίδα) και σε νοηματική αλλη
λουχία έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη 
της , επίσης εκτός του ότι η λέξη «συναλλαγματική» πρέπει να ανα- 
φέρεται στο κείμενο θα πρέπει να εκφράζεται και σε αυτήν την 
γλώσσα στην οποία συντάχθηκε το κείμενο 2 
Επειδή επιτρέπεται η σύνταξη του κειμένου συναλλαγματικής που 
εκδίδεται στην Ελλάδα σε ξένη γλώσσα , μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
, αντί της λέξης «συναλλαγματική» ο αντίστοιχος ξένος όρος (π.χ. 
bill of exchange, lettre de charge, cambiale , wechel, wisselbrief). 
Αν μία συναλλαγματική εκδόθηκε στο εξωτερικό απαιτούνται τα 
τυπικά στοιχεία της χώρας εκδόσεως. Έτσι αν μία συναλλαγματική 
εκδόθηκε στην Αγγλία , δεν απαιτείται να περιέχεται στο κείμενο 
της ο όρος «bill of exchange» , διότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείται στο 
Αγγλικό δίκαιο.

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 59
2. Αριστείδου Γ Ροδοπούλου Πρωτοδίκου, Πιστωτικοί Τίτλοι Τόμος 1ος 

Συναλλαγματική & Γραμμάτισν εις Διαταγήν, 1962 σελ 13
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Ο νόμος 5325 δεν απαιτεί την αναγραφή του κειμένου της συναλ
λαγματικής σε ειδικό έντυπο, ώστε η συναλλαγματική να είναι έ
γκυρη και όταν γίνεται χρήση οποιουδήποτε κομματιού χαρτιού.
Το καθεστώς αυτό όμως μεταβλήθηκε μετά την καθιέρωση της υ
ποχρεωτικής σύνταξης της συναλλαγματικής στα κυκλοφορούντα 
ειδικά έντυπα σφραγιστού χαρτιού , στα οποία υπάρχει ήδη έντυπο 
κείμενο , το οποίο πρέπει απλώς να συμπληρωθεί.
2) Απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού.
Ο όρος εντολή δεν χρησιμοποιείται κατά νομική κυριολεξία άλλη 
έχει την έννοια της διαταγής. Δεν υπάρχει ορισμένος τύπος της ε
ντολής πληρωμής , ο συνήθης είναι «πληρώσετε δυνάμει της Πα- 
ρούσης...» Η εντολή , για να είναι έγκυρη πρέπει να είναι απλή και 
καθαρή δηλ. χωρίς αιρέσεις όρους ή επιφυλάξεις.
Η εντολή πρέπει να αναφέρεται στην πληρωμή χρηματικού ποσού 
επομένως αποκλείεται η εντολή να αναφέρεται στην καταβολή α
ντικαταστατών πραγμάτων, όπως μπορεί να συμβαίνει στην έκτα- 
ξη. Επίσης επιτρέπεται η έκδοση συναλλαγματικής σε ξένο νόμι
σμα. Στην περίπτωση αυτή η συναλλαγματική είναι πληρωτέα σε 
δραχμές με βάση την ισοτιμία του ξένου νομίσματος την ημέρα 
πληρωμής. Επιτρέπεται όμως και η ρήτρα πραγματικής πληρωμής 
σε ξένο νόμισμα οπότε η συναλλαγματική θα πληρωθεί στο νόμι
σμα αυτό και όχι σε δραχμές.

Το χρηματικό ποσό δεν αρκεί να είναι απλώς οριστό αλλά πρέπει 
να είναι ορισμένο. Ρήτρες αξίας είδους, αξίας χρυσού αποκλείο
νται. Από το ότι χρηματικό ποσό πρέπει να είναι ορισμένο συνεπά
γεται ότι πρέπει να είναι και ενιαίο. Γι’ αυτό ρήτρα τόκου , ρήτρα 
δηλ. κατά την οποία επιπλέον του ποσού πρέπει να πληρωθεί και 
τόκος απαγορεύεται και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη. Αν τα 
μέρη θέλουν το ποσό να είναι έντοκο θα πρέπει να συνυπολογίσουν 
εκ των προτέρων τους τόκους και να τους συμπεριλάβουν στο πλη
ρωτέο ποσό.1 Το αν το ποσό θα γραφεί αριθμητικά ή ολογράφως ή 
και τα δύο εναπόκειται στον εκδότη. Στα έντυπα συναλλαγματικών 
που κυκλοφορούν προβλέπεται συμπλήρωση του ποσού και αριθ
μητικά και ολογράφως πράγμα που δυσχεραίνει τις πλαστογραφή
σεις. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει, η ολόγραφη γραφή.
Αν το ποσό αναφέρεται δύο φορές , είτε αριθμητικά είτε ολογράφως 
, διαφέρουν Δε μεταξύ τους ισχύει το μικρότερο από τα δύο ποσά.

3) Το όνομα του πληρωτή , δηλ. αυτού , ο οποίος πρέπει να πλη
ρώσει. Στα έντυπα συναλλαγματικών που κυκλοφορούν υπάρχει 
χώρος κάτω από το κείμενο αριστερά για την συμπλήρωση του ο
νόματος και της διεύθυνσης του πληρωτή , αν και η σημείωση της 
διεύθυνσης δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για το κύρος της συναλ

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992, σελ 61
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λαγματικής. Ο πληρωτής μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται η επωνυμία ή το αστικό του 
όνομα.1 Το κύρος της συναλλαγματικής δεν επηρεάζεται αν ση
μειώνεται το όνομα ή η επωνυμία ακόμα και ανύπαρκτου προσώ
που. Βέβαια μη υπαρκτό πρόσωπο δεν μπορεί να αποδεχθεί, η συ
ναλλαγματική όμως δεν θα είναι χωρίς αξία, διότι ευθύνεται ο εκ
δότης και οι οπισθογράφοι. Ως πληρωτές μπορούν να σημειωθούν 
περισσότερα πρόσωπα (π.χ. μέλη κοινοπραξίας) αλλά για ολόκληρο 
το ποσό και όχι συμμέτρως ή κατ’ επιλογή. Πληρωτής μπορεί να 
ορισθεί και ο ίδιος ο εκδότης , όπως όταν το κεντρικό κατάστημα 
εταιρείας κατονομάζει ένα κατάστημα της ως πληρωτή , οπότε η ε
ταιρεία είναι εκδότης και πληρωτής.

4) Χρόνος λήξης , το στοιχείο αυτό μπορεί να αναγράφεται ο
πουδήποτε στη συναλλαγματική , αρκεί να καλύπτεται από την υπο
γραφή. Συνήθως, αναγράφεται έξω από το κείμενο , επάνω δεξιά, 
ως επικεφαλίδα. Η σημείωση του χρόνου λήξεως έχει μεγάλη ση
μασία γιατί έτσι προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να 
εμφανισθεί προς πληρωμή η συναλλαγματική , συνεπώς και ο χρό
νος πληρωμής της. Πάντως όμως ο χρόνος λήξεως δεν είναι οπωσ
δήποτε ουσιώδης προϋπόθεση για το κύρος της συναλλαγματικής. 
Πραγματικά και ο χωρίς το στοιχείο αυτό , η συναλλαγματική μπο
ρεί να λειτουργήσει. Γιατί, κατά το νόμο , η συναλλαγματική που 
εκδίδεται χωρίς χρόνο λήξεως θεωρείται ως συναλλαγματική όψε- 
ως.1 2(βλέπε παράρτ. Παρ. Νο 3).

Ο καθορισμός του χρόνου λήξεως της συναλλαγματικής μπορεί 
να γίνει κατά τέσσερις τρόπους α) εν όψει, β) μετά προθεσμία από 
την όψη , γ)μετά προθεσμία από τη χρονολογία (εκδόσεως) και, δ) 
σε ρητή ημέρα.

Οι τρόποι αυτοί καθορισμού της λήξεως συναλλαγματικής είναι 
οι μοναδικοί που επιτρέπονται από το νόμο. Κάθε συναλλαγματικές 
που αναγράφουν άλλους τρόπους λήξεως είναι άκυρες. Έ τσι, είναι 
άκυρη η συναλλαγματική που λήγει «μετά την οπισθογράφηση της» 
ή «μετά την όχληση προς πληρωμή».Πολύ περισσότερο , είναι άκυ
ρη η συναλλαγματική της οποίας ο χρόνος λήξεως εξαρτάται από 
γεγονότα έξω από το κείμενο της όπως , από την έναρξη ή την λήξη 
μίας διεθνούς εκθέσεως, πράγμα το οποίο άλλωστε θα ήταν αντί
θετο και με την αρχή της γραμματοπάγειας.3 *

1. Αριστείδου Γ Ροδοπούλου Πρωτοδίκου, Πιστωτικοί Τίτλοι Τόμος Ι05 
Συναλλαγματική &Γραμμάτιον εις Διαταγήν, 1962 σελ 13
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Τέλος, η συναλλαγματική είναι άκυρη και όταν αναγράφει δια
δοχικές λήξεις (π.χ. «λήξη στις 31 Ιανουάριου ή (και) στις 31 Μαρ
τίου»), Και αυτό , γιατί έτσι δημιουργείται αβεβαιότητα σχετικά με 
το τόσο σημαντικό στοιχείο της συναλλαγματικής.

5) Τόπος πληρωμής. Ο τόπος πληρωμής δυνατόν να συμπίπτει 
με τον τόπο εκδόσεως (τοπική συναλλαγματική) ή να είναι διάφο
ρος (συναλλαγματική αποστάσέως). Αν δεν σημειώνεται τόπος 
πληρωμής η συναλλαγματική είναι ανίσχυρη. Εφ’ όσον όμως μαζί 
με το όνομα του πληρωτή σημειώνεται, μολονότι δεν απαιτείται 
τόπος , ο τόπος αυτός θεωρείται όχι μόνο ως τόπος κατοικίας του 
πληρωτή αλλά και ως τόπος πληρωμής. Αντίθετα ο τόπος εκδόσεως 
δεν ισχύει και ως τόπος πληρωμής. Ο εκδότης μπορεί να ορίσει ως 
τόπο πληρωμής την κατοικία τρίτου προσώπου ως δεκτικού κατα
βολής , είτα αυτός βρίσκεται στην πόλη του πληρωτή είτε σε άλλη 
πόλη , οπότε ο πληρωτής θα πρέπει να πληρώσει στον τόπο αυτόν 
(συναλλαγματική «εις κατοικίαν»). Συνήθως η κατοικία τρίτου 
προσώπου είναι τράπεζα ή υποκατάστημα τράπεζας, έτσι δε είναι 
διατυπωμένα και τα έντυπα συναλλαγματικών που κυκλοφορούν.

Ο τόπος πληρωμής πρέπει να σημειώνεται από τον ίδιο τον εκ
δότη. Ο πληρωτής δεν μπορεί να συμπληρώσει το κενό αργότερα 
κατά την αποδοχή. Εν τούτοις αν η συναλλαγματική είναι πληρωτέα 
στην κατοικία του πληρωτή μπορεί αυτός κατά την αποδοχή να ση
μειώσει τη διεύθυνση που θα γίνει η πληρωμή. Μπορεί επίσης ο 
πληρωτής κατά την αποδοχή να σημειώσει ως τόπο πληρωμής την 
κατοικία τρίτου, ως δεκτικό καταβολής, σε περίπτωση που ο εκδό
της είχε σημειώσει τόπο πληρωμής διάφορο της κατοικίας του πλη
ρωτή χωρίς να υποδείξει τρίτον στον οποίον να γίνει η πληρωμή. Ο 
τόπος πληρωμής πρέπει να είναι υπαρκτός , αλλιώς η συναλλαγμα
τική είναι άκυρη. Άκυρη είναι και όταν σημειώνονται περισσότεροι 
τόποι πληρωμής.

6) Το όνομα του λήπτη δηλ. εκείνου στον οποίο η εις διαταγή του 
οποίου θα γίνει η πληρωμή. Η σημείωση του ονόματος του λήπτη 
γίνεται κατά οποιονδήποτε σαφή τρόπο , όπως π.χ. «πληρώσατε 
στον Λ» ή «στον Λ ή εις διαταγή του» ή «εις διαταγή του Λ». Πά
ντως η προσθήκη της ρήτρας «εις διαταγήν» δεν απαιτείται αφού η 
συναλλαγματική είναι γεννημένη εις διαταγή. Το κύρος της συναλ
λαγματικής δεν παραβλέπεται, ακόμα και αν το όνομα ή η επωνυ
μία του κατονομαζόμενου ως λήπτη είναι ανύπαρκτο , οπότε δεν υ
πάρχει δικαιούχος. Η έκδοση όμως συναλλαγματικής στον κομιστή 
επιφέρει ακυρότητα.1
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Ως λήπτης μπορεί να σημειωθεί και ο ίδιος ο εκδότης , οπότε εκ
δότης και λήπτης είναι ο ίδιο πρόσωπο (συνήθης τύπος «πληρώσατε 
εις διαταγή εμού του ιδίου» ή «εις εμέ τον ίδιον»).

Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη σε περίπτωση 
που ο εκδότης δεν γνωρίζει κατά τον χρόνο της έκδοσης σε ποιόν 
πρόκειται να μεταβιβάσει τη συναλλαγματική. Όταν το πρόσωπο 
αυτό καθοριστεί, μπορεί αργότερα να του οπισθογραφήσει τη συ
ναλλαγματική ως λήπτης. Επειδή η συναλλαγματική μπορεί να εκ- 
δοθεί και με πληρωτή τον ίδιο τον εκδότη , είναι δυνατόν εκδότης , 
πληρωτής και λήπτης να είναι το ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση 
αυτή , απαίτηση από συναλλαγματική δημιουργείται, όταν οπισθο- 
γραφηθεί από τον εκδότη. Συνεπώς η ύπαρξη τριγωνικής σχέσης 
στη συναλλαγματική αποτελεί μεν κατά νόμο τον κανόνα, όχι όμως 
και εννοιολογικό της στοιχείο , όπως συμβαίνει στην έκταξη.

Αν δεν σημειώνεται το όνομα του λήπτη ? το κύρος της συναλ
λαγματικής μπορεί να σωθεί, αν γίνει δεκτό ότι πρόκειται για συ
ναλλαγματική εις διαταγή του ίδιου του εκδότη , εφ’ όσον η υπο
γραφή του στο πίσω μέρος της συναλλαγματικής βρίσκεται στην 
αρχή της αλυσίδας οπισθογραφήσεων. Επιτρέπεται η σημείωση πε
ρισσοτέρων προσώπων ως ληπτών, εφ’ όσον η άσκηση των δικαι
ωμάτων τους γίνεται από κοινό εκπρόσωπο και όχι επιλεκτική ή 
συμμέτρως.

7) Χρονολογία και τόπος εκδόσεως.
α)Αν λείπει η χρονολογία (ημερομηνία) εκδόσεως, η συναλλαγ

ματική είναι άκυρη. Δεν έχει σημασία σε ποίο σημείο της συναλ
λαγματικής θα τεθεί. Στα κυκλοφορούντο έντυπα σημειώνεται κάτω 
από το κείμενο και πάνω από την υπογραφή του εκδότη , μπορεί ό
μως να τεθεί και πάνω αριστερά, αρκεί να φαίνεται καθαρά ότι 
πρόκειται για τη χρονολογία εκδόσεως και να συνοδεύεται από την 
υπογραφή του εκδότη. Ε[ σημείωση ανακριβούς ημερομηνίας δεν 
παραβλάπτει το κύρος της συναλλαγματικής αρκεί να είναι υπαρκτή 
(όχι δηλ. την 32α Ιανουάριου ή την 29ήν Φεβρουάριου μη δίσεκτου 
έτους) και ορισμένη. Επίσης η ψευδής χρονολογία δεν βλάπτει, ε
κτός εάν τεθεί προς κάλυψη ανικανότητας του εκδότη προς δικαιο- 
πραξίαν.1 Η προχρονολόγηση δεν επηρεάζει το κύρος της συναλ
λαγματικής αλλά ούτε η μεταχρονολόγηση , αρκεί να είναι έστω και 
μία ημέρα προγενέστερη από το χρόνο λήξης. Συναλλαγματική σε 
ρητή ημέρα, στην οποία η χρονολογία εκδόσεως έχει καθοριστεί 
μετά τον χρόνο λήξεως , είναι κατά την κρατούσα γνώμη άκυρη.

β) Η έλλειψη του τόπου εκδόσεως έχει ως συνέπεια την ακυρό
τητα της συναλλαγματικής. Αν όμως δίπλα στο όνομα του εκδότη

1 Αριστείδου Γ Ροδοπούλου Πρωτοδίκου, Πιστωτικοί Τίτλοι Τόμος I05
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σημειώνεται τοπική ένδειξη , τότε ισχύει ο τόπος αυτός ως τόπος 
εκδόσεως. Ο τόπος εκδόσεως σημειώνεται όπου και η χρονολογία 
εκδόσεως. Η ένδειξη δεν είναι ανάγκη να είναι αληθινή , αρκεί να 
είναι υπαρκτή. Ανεπίτρεπτη είναι η σημείωση περισσοτέρων τόπων. 
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι αν εκδοθεί συναλλαγματική κατά 
θαλάσσιο ή εναέριο ταξίδι ως τόπος έκδοσης πρέπει να σημειωθεί 
το πλοίο ή το αεροπλάνο έπ’ ακριβώς μη αρκούσης της σημείωσης 
«επί πλοίου ή επί θαλάσσης ή απλώς επί αεροσκάφους».

8) Υπογραφή του εκδότη , δηλ. του ονόματος και του επωνύμου 
εκείνου ο οποίος εκδίδει τη συναλλαγματική. Η υπογραφή πρέπει 
να είναι ιδιόχειρη όχι δηλ. με μηχανικό μέσο (π.χ. σφραγίδα) , πρέ
πει δε να τίθεται στο εμπρός μέρος και στο τέλος του κειμένου , ώ
στε να καλύπτει ολόκληρο το κείμενο της συναλλαγματικής.1

Αντίθετα δεν είναι ανάγκη να είναι και ιδιόγραφη , αφού με το όνο
μα του εκδότη μπορεί να υπογράψει και ο αντιπρόσωπος. Εφ’ όσον 
εκδότης είναι νομικό πρόσωπο , ο εκπρόσωπος του υπογράφει δί
πλα ή κάτω από την επωνυμία του , η οποία μπορεί να τεθεί και με 
σφραγίδα. Σε περίπτωση συλλογικής εκπροσώπησης αρκεί η υπο
γραφή από έναν , εφόσον οι υπόλοιποι συναινούν ή εγκρίνουν άτυ
πα. Για την έκδοση συναλλαγματικής από περισσότερα πρόσωπα 
ισχύουν όσα εκτέθηκαν για τους περισσότερους πληρωτές.
(βλέπε παράρτ. παρ. Νο 4)

Για να γεννηθεί ενοχή από συναλλαγματική δεν είναι απαραίτητο 
να υπογράψει ο εκδότης με το πραγματικό του όνομα ή ο εκδότης 
να είναι καν υπαρκτό πρόσωπο. Συναλλαγματική , στην οποία η υ
πογραφή του εκδότη έχει πλαστογραφηθεί ή έχει τεθεί η υπογραφή 
ανύπαρκτου προσώπου ή ψευδοαντιπροσώπου είναι έγκυρη. Άλλο 
το ζήτημα αν ο πλαστογράφος , ο πράγματι υπογράψας και ο ψευ- 
δοαντιπρόσωπος ευθύνονται, το οποίο απαντάται καταφατικά, 
(βλέπε παράρτ. παρ. Νο5)
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3. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων.

α) Ακυρότητα της συναλλαγματικής.
Αν λείπει ένα από τα μη αναπληρούμενα στοιχεία η συναλλαγμα

τική είναι άκυρη , με συνέπεια τη μη δημιουργία υποχρέωσης για 
κανένα οφειλέτη (εκδότη αποδέκτη , οπισθογράφους). Η αρχή της 
τυπικότητας και αυστηρότητας του δικαίου της συναλλαγματικής 
αποκλείει τη συμπλήρωση ελλειπόντων τυπικών στοιχείων με βάση 
την εικαζόμενη βούληση των μερών ή περιστασιακά που βρίσκο
νται εκτός από το κείμενο της συναλλαγματικής.

Τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής πρέπει να υπάρχουν ό
λο το χρονικό διάστημα μέχρι την άσκηση της απαίτησης από τον 
κομιστή.1 Μερική καταστροφή της συναλλαγματικής (σκίσιμο , 
μουτζούρες , διαγραφές κ.λ.π) που αφορούν ουσιώδες τμήμα της 
συναλλαγματικής την καθιστούν άκυρη. Στην περίπτωση αυτή μπο
ρεί να κηρυχθεί ο τίτλος ανίσχυρος. Η εκ των υστέρων συμπλήρω
ση ατελούς συναλλαγματικής δεν θεραπεύει αναδρομικά το τυπικό 
ελάττωμα. Γι’ αυτό οι μέχρι τότε υπογραφές εξακολουθούν να μην 
ευθύνονται, ενώ αντίθετα ευθύνονται αυτοί που υπέγραψαν μετα
γενέστερα. (βλέπε παράρτ. παρ. Νο 6)

Σε αντίθεση με τη λευκή συναλλαγματική , η οποία έχει συμφω- 
νηθεί να εκδοθεί όχι πλήρης , στην προκειμένη περίπτωση η συναλ
λαγματική εκδόθηκε από παραδρομή ατελής. Η εκ των υστέρων αλ
λοίωση του κειμένου συναλλαγματικής (π.χ. αλλαγή του ποσού , 
του χρόνου λήξεως) δεν επιφέρει ακυρότητα.
Εφ’ όσον η αλλοίωση έγινε χωρίς τη σύνεση των μέχρι τότε υπο- 
γραφέων , αυτοί ευθύνονται σύμφωνα με το αρχικό κείμενο , ενώ οι 
μεταγενέστεροι σύμφωνα με το νέο.2

β) Μετατροπή
Σε περίπτωση ακυρότητας συναλλαγματικής , λόγω ελλείψεων 

τυπικών στοιχείων , θα πρέπει με βάση την εικαζόμενη βούληση 
των μερών να εξετάζεται αν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περί
πτωση προϋποθέσεις μετατροπής της σε άλλη δικαιοπραξία. Αν υ
πάρχει έγκυρη ρήτρα «εις διαταγήν» και συντρέχουν οι λοιπές προ
ϋποθέσεις , η συναλλαγματική μπορεί να μετατραπεί σε εμπορική 
εντολή πληρωμής ή προκειμένου για την υποχρέωση του αποδέκτη , 
σε εμπορικό χρεωστικό ομόλογο. Αν κανένα από τα μέρη δεν έχει 
εμπορική ιδιότητα , μπορεί η άκυρη συναλλαγματική να μετατραπεί 
σε έκταξη , εφ5 όσον μετέχουν τρία πρόσωπα, (βλέπε παράρτ. παρ. 
Νο 3)

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 66
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 67
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γ) Χαρτοσήμανση

Παρ’ ότι η τρίτη διεθνής σύμβαση της Γενεύης το 1923 , την ο
ποία δεν επικύρωσε η Ελλάς, απαγορεύει νομοθετική ρύθμιση τέ
τοια η οποία να εξαρτά την εγκυρότητα της συναλλαγματικής από 
την χαρτοσήμανση της.
Το άρθρο 2 ν.δ 251/1973 ορίζει ότι συναλλαγματική που δεν έχει 
από την αρχή χαρτοσημανθεί νομίμως είναι άκυρη. Ακυρότητα ε
πέρχεται όταν η συναλλαγματική δεν συντάχθηκε στα κυκλοφορού- 
ντα ειδικά έντυπα σφραγιστού χάρτου (ενσήμου), όταν παραλεί- 
φθηκε η χαρτοσήμανση με το κανονικό πλέον επίσημα, και όταν 
δεν διαγράφηκε το κινητό χαρτόσημο, (βλέπε παράρτ. παρ. Νο 3) 

Σε χαρτοσήμανση υποβάλλεται μόνο η έκδοση της συναλλαγμα
τικής όχι η οπισθογράφηση η τριτεγγύηση και η εξόφληση της. Η 
χαρτοσήμανση πρέπει να γίνεται ήδη κατά την έκδοση της συναλ
λαγματικής , ώστε η εκ των υστέρων χαρτοσήμανση να μην θερα
πεύει την ακυρότητα.



4. Είδη Συναλλαγματικής.

Με βάση διάφορα κριτήρια, γίνονται οι εξής διακρίσεις της συ
ναλλαγματικής , τέλεια συναλλαγματική ,ατελής συναλλαγματική 
λευκή συναλλαγματική εικονική συναλλαγματική , συναλλαγματι
κή ευκολίας και καταπιστευματική συναλλαγματική, 
α) Τέλεια συναλλαγματική είναι εκείνη που έχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία τα οποία επιβάλει ο νόμος.
β) Ατελής συναλλαγματική είναι εκείνη που είναι ελλιπής ως προς 
κάποιο στοιχείο κατά την έκδοση της .
Π.χ. λείπει ο χρόνος λήξης ή ο τόπος πληρωμής ή ο τόπος έκδοσης, 
γ) Εικονική συναλλαγματική είναι εκείνη που περιέχει όλα τα στοι
χεία που αξιώνει ο νόμος κατά την έκδοση της όπως συμφωνήθηκε 
ότι δεν εκδίδεται ‘σπουδαίος’ αλλά απλώς κατά φαινόμενο ‘για 
πλάκα’ ο εκδότης την παραδίδει στον λήπτη. Η εικονική συναλλαγ
ματική είναι άκυρη. Η ακυρότητα αυτή δεν προτείνεται κατά του 
κομιστή της συναλλαγματικής που την απέκτησε από τον πρώτο 
λήπτη , εκτός αν κατά την κτήση της ενέργησε ‘εν γνώση’ προς 
βλάβη του οφειλέτη.
δ) Συναλλαγματικές ευκολίας. Κατά τον ορισμό που δίνουν τα δι
καστήρια μας , συναλλαγματική ευκολίας είναι εκείνη που υπογρά
φεται από τον αποδέκτη προς διευκόλυνση του λήπτη , χωρίς να 
υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ τους ή οικονομικό αντίρροπο για 
την κάλυψη του. Είναι γνήσιο έγγραφο αλλά δεν έχει αληθινό πε
ριεχόμενο.1
ε) Καταπιστευματική συναλλαγματική κατά τη νομολογία μας υ
πάρχει στην περίπτωση , κατά την οποία συμφωνήθηκε μεταξύ εκ
δότη και αποδέκτη ότι ο πρώτος θα δικαιούται να εισπράξει τη συ
ναλλαγματική μόνο αν εκπληρωθούν ορισμένοι όροι που συμφωνή- 
θηκαν μεταξύ τους. Π.χ. ο αποδέκτης θα υποχρεούται να πληρώσει 
συναλλαγματική ποσού 10.000δρχ. αν ο εκδότης του παραδώσει 
προηγούμενη ισόποση συναλλαγματική , αποδοχής του πρώτου ή 
αν του παραδώσει προηγουμένως πρακτικό του διοικητικού συμ
βουλίου της Α.Ε που να εγγυάται η εταιρεία την καλή λειτουργία 
της μηχανής που αγόρασε.
Στ) Τέλος υπάρχει και η λευκή συναλλαγματική , γι’ αυτήν θα μι
λήσουμε εκτενέστερα. Η λευκή συναλλαγματική είναι ατελής κατά 
την έκδοση της , η οποία όμως πρόκειται να συμπληρωθεί αργότερα 
με βάση τις συμφωνίες των συμβαλλομένων. Επομένως διαφέρει η

Ι.Λευτέρης Σκαλίδης, Δίκαιο Αξιόγραφων , Γ έκδοση , σελ. 41
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λευκή συναλλαγματική από την ατελή , διότι η ατέλεια της λευκής 
συναλλαγματικής είναι ηθελημένη και προσωρινή ,αφού τα ελλεί- 
ποντα κενά θα συμπληρωθούν αργότερα. Το στοιχείο , το οποίο συ
νήθως μένει κενό και το οποίο θα συμπληρωθεί αργότερα, είναι το 
ποσό της συναλλαγματικής. Και τούτο διότι πολλές φορές δεν είναι 
ακόμη προσδιορισμένο το ύψος της απαίτησης του λήπτη κατά του 
εκδότη κατά τον χρόνο έκδοσης της συναλλαγματικής. Άλλοτε πάλι 
δεν γνωρίζει ο εκδότης μέχρι ποίο ποσό μπορεί να αποδεχθεί ο πλη
ρωτής κ,λ.π. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εκδότης υπογράφει τη συ
ναλλαγματική και εξουσιοδοτεί τον λήπτη να την συμπληρώσει αυ
τός. Είναι επίσης δυνατόν ο πληρωτής να εξουσιοδοτήσει τον εκδό
τη να συμπληρώσει αυτός το ποσό σε συναλλαγματική την οποία 
έχει αποδεχθεί. Εκτός όμως από το ποσό μπορεί να λείπει οποιοδή- 
ποτε άλλο στοιχείο από λευκή συναλλαγματική. Αρκεί να υπάρχει η 
υπογραφή έστω ενός οφειλέτη δηλ. του εκδότη του αποδέκτη ή οπι- 
σθογράφου.1

Το θεσμό της λευκής συναλλαγματικής τον επέβαλλαν οι ανάγκες 
της πρακτικής. Στην αρχή αναγνωρίσθηκε εθιμικά, με τη συγκατά
νευση της θεωρίας και της νομολογίας πολλών χωρών. Και αργότε
ρα πέρασε στον ενιαίο νόμο της Γενεύης για τη συναλλαγματική και

Λ

το γραμμάτιο εις διαταγή.
Από το κείμενο της διατάξεως αυτής, όμως συνάγονται έμμεσα 

και τα εξής :πρώτο ,το κύρος της λευκής συναλλαγματικής που 
λαμβάνεται μάλιστα ως αυτονόητο και δεύτερο , τα στοιχεία της έν
νοιας και ,σε ορισμένο μέτρο , η λειτουργία της. Έτσι τα στοιχεία 
της έννοιας της λευκής συναλλαγματικής είναι δύο : α) Η ηθελημέ
νη παράλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της συναλλαγματικής 
και β) Η συμφωνία για μεταγενέστερη συμπλήρωση τους. Μέχρι να 
συμπληρωθεί η λευκή συναλλαγματική είναι άκυρη , αν το στοιχείο 
που λείπει είναι από αυτά που δεν αναπληρώνονται, ενώ όταν συ
μπληρωθεί γίνεται πλήρης και μάλιστα αναδρομικά , σαν να είχε εξ’ 
αρχής το περιεχόμενο που απέκτησε με τη συμπλήρωση.

Η ηθελημένη παράλειψη ενός ή περισσοτέρων τυπικών στοιχείων 
της συναλλαγματικής πρέπει να συνοδεύεται από συμφωνία για α- 
ναπλήρωση τους. Συμφωνία άλλωστε που είναι αποφασιστική προ- 
κειμένου αργότερα να κριθεί αν η συμπλήρωση έγινε κανονικά. 
Στην συμφωνία αυτή περιέχεται εξουσιοδότηση του υπογραφέα 
προς συμπλήρωση των κενών της συναλλαγματικής από άλλο πρό
σωπο. Η συμφωνία, με την οποία παρέρχεται η εξουσιοδότηση συ
μπλήρωσης ,είναι ουσιώδες στοιχείο της λευκής συναλλαγματικής.1 2 3

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 71
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων 5 Αθήνα 1989 , σελ. 76
3. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα , 1992 , σελ 72
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Αν ο λήπτης συμπληρώσει ατελή συναλλαγματική , την οποία ο εκ
δότης υπολαμβάνει ότι είναι πλήρης ,τότε δεν πρόκειται για λευκή 
συναλλαγματική ,ώστε να θεραπεύεται η ακυρότητα της με τη μετα
γενέστερη συμπλήρωση ,επιπλέον δεν συντελείται νόθευση εγγρά
φου.



Η έκταση και το περιεχόμενο του δικαιώματος προς συμπλήρωση 
είναι συνάρτηση του περιεχομένου της συμφωνίας για την συμπλή
ρωση. Από αυτή πραγματικά, θα συναχθεί ο τρόπος, ο χρόνος και 
οι λοιποί όροι κατά τους οποίους πρέπει να γίνει η συμπλήρωση. 
Και αν μεν η συμφωνία είναι ρητή και σαφής δεν υπάρχει θέμα αν 
όμως συνάγεται σιωπηρά, τότε δημιουργούνται θέματα που ως επί 
το πλείστον, εξαρτώνται από τις δυνατότητες αποδείξεως.

Τόσο η συμφωνία όσο και η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα 
προς συμπλήρωση κρίνονται κατά το κοινό δίκαιο και όχι κατά το 
δίκαιο της συναλλαγματικής.1
Ειδικότερα το δικαίωμα συμπληρώσεως χαρακτηρίζεται ως διαπλα
στικό , αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ικανοποιεί θεωρητικά. Το 
δικαίωμα αυτό εξ’ άλλου είναι αμετάκλητο και εν αμφιβολία μετα- 
βιβαστό τόσο αιτία θανάτου όσο και εν ζωή. Όσον αφορά όμως τη 
μεταβίβαση εν ζωή υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τον τρόπο κατά 
τον οποίο αυτή μπορεί να γίνει. Κατά την πιο διαδεδομένη άποψη , 
το δικαίωμα προς συμπλήρωση μεταβιβάζεται μαζί με τον τίτλο.

Έτσι αν ο λήπτης δεν συμπληρώσει τελικά τα κενά στοιχεία, η 
συναλλαγματική παραμένει ανίσχυρη. Αντίθετα, με τη μεταγενέ
στερη συμπλήρωση τους η συναλλαγματική αποκτά αναδρομική ι
σχύ για όλους όσους είχαν υπογράψει μέχρι τότε.

Ζήτημα τίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγματική συμπληρω
θεί ενάντια στα συμφωνηθέντα. Όπως π.χ. όταν γραφεί μεγαλύτερο 
ποσό από αυτό που είχε συμφωνηθεί. Η περίπτωση αυτή φέρνει σε 
σύγκρουση δύο αντίθετα συμφέροντα. Αυτού που υπέγραψε και έ
δωσε την εξουσιοδότηση για συμπλήρωση της λευκής συναλλαγμα
τικής , ο οποίος δεν θέλει να αναλάβει υποχρέωση για ποσό μεγα
λύτερο από το συμφωνηθέν, και του τρίτου , ο οποίος απόκτησε τη 
συναλλαγματική και εύλογα απαιτεί πληρωμή για ολόκληρο το α
ναγραφόμενο ποσό. Το αίτημα της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
συναλλαγματικής απαιτεί προτίμηση των συμφερόντων του τρίτου 
κομιστή. Συνεπώς αν λευκή συναλλαγματική που συμπληρώθηκε 
με ποσό μεγαλύτερο από το συμφωνηθέν μεταβιβάστηκε σε τρίτο ο 
οφειλέτης από τη συναλλαγματική ευθύνεται όχι μόνο για το συμ
φωνηθέν αλλά για ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό.1 2 Συνεπώς αυ
τός που υπέγραψε τη συναλλαγματική σε αντίθεση με τον ανίκανο , 
αυτόν του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και εκείνον ο ο
ποίος εκπροσωπήθηκε από ψευδοαντιπρόσωπο φέρει τον κίνδυνο 
ενδεχόμενης ευθύνης του για οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό. Βέ
βαια η ευθύνη αυτή του υπογραφέα υπάρχει μόνο απέναντι σε κα
λόπιστους τρίτους. Γι’ αυτό αν ο κομιστής της συναλλαγματικής 
γνώριζε ή από βαριά αμέλεια αγνοούσε ότι η συναλλαγματική

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 80
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 72
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συμπληρώθηκε αντίθετα προς τα συμφωνηθέντα , μπορεί να ασκή
σει την απαίτηση του μόνο για το συμφωνηθέν και όχι για το ανα
γραφόμενο ποσό. Αυτονόητο είναι επίσης ότι, αν η συναλλαγματι
κή παρέμεινε στα χέρια του λήπτη , δεν μεταβιβάσθηκε δηλ. σε τρί
το , ο υπογραφέας ευθύνεται απέναντι του μόνο μέχρι το συμφωνη
θέν ποσό. Εκτός αν ενέκρινε την υπέρβαση αυτή. Οι ίδιες λύσεις 
αρμόζουν , όταν η αντισυμβατική συμπλήρωση των ελλειπόντων 
στοιχείων δεν γίνουν από τον ίδιο τον λήπτη αλλά από τρίτον , στον 
οποίο , μαζί με τη μεταβίβαση της λευκής συναλλαγματικής , μετα
βιβάστηκε και η εξουσιοδότηση για την συμπλήρωση της.1

1. Λευτέρης Σκαλίδης , Δίκαιο Αξιογράφων , Γ έκδοση , σελ. 43



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Α1 Μεταβίβαση της συναλλαγματικής γενικά.
1) Η συναλλαγματική , ως μέσο παροχής πιστώσεως , εκπληρώνει 
τον προορισμό της κατά την λήξη της. Αλλά, ως μέσο κυκλοφορίας 
των απαιτήσεων , τον εκπληρώνει καί νωρίτερα με την μεταβίβαση 
της. Όταν, συνεπώς , θέλει κανείς να αξιοποιήσει τη συναλλαγμα
τική πριν τη λήξη της, πρέπει να τη μεταβιβάσει

Η μεταβίβαση της συναλλαγματικής μπορεί να γίνει είτε «εν ζω
ή» είτε «αιτία θανάτου». Για τη μεταβίβαση της συναλλαγματικής 
«εν ζωή» , υπάρχουν δυο κατ’ αρχή , δυνατότητες α) η εκχώρηση 
και β) η οπισθογράφηση. Αν όμως η συναλλαγματική έχει την τε
λευταία οπισθογράφηση λευκή , μπορεί να μεταβιβασθεί και με α
πλή παράδοση ως κινητό1.

Α. Μεταβίβαση με εκχώρηση.
Αν και ο νόμος προβλέπει ότι η συναλλαγματική μεταβιβάζεται 

με ειδικό τρόπο του δικαίου της συναλλαγματικής , δηλ. με οπισθο
γράφηση , δεν αμφισβητείται ότι η ενσωματωμένη απαίτηση μπορεί 
να μεταβιβασθεί και με εκχώρηση , (βλέπε παράρτημα παρ. Νο 7).

Βέβαια σπάνια μεταβιβάζεται η συναλλαγματική με εκχώρηση 
λόγω των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει σε σύγκριση με την ο
πισθογράφηση. Άλλο το ζήτημα ότι η ονομαστική συναλλαγματική 
, ως αξιόγραφο, μπορεί να μεταβιβασθεί μόνο με εκχώρηση. Απο
τέλεσμα κοινής εκχώρησης έχει και η οπισθογράφηση 1 2 
Κατά την κρατούσα γνώμη , εκτός από τη σύμβαση εκχώρησης α
παιτείται και η παράδοση του τίτλου για να απαιτηθεί το δικαίωμα. 
Η γνώμη αυτή είναι ορθή ιδίως για το Ελληνικό δίκαιο . Αν γινόταν 
δεκτή η αντίθετη γνώμη , θα επήρχετο διάσπαση μεταξύ ενσωματω
μένου δικαιώματος και κυριότητας στο έγγραφο με αποτέλεσμα τη 
διακινδύνευση της ασφάλειας των συναλλαγών. Φυσικά, η διχο
γνωμία δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, αφού ο εκδοχέας , για 
να μπορέσει να ασκήσει το ενσωματωμένο δικαίωμα θα πρέπει να 
έχει φροντίσει να αποκτήσει την κατοχή του εγγράφου. Πάντως ο 
εκχωρητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη συναλλαγματική 
στον εκδοχέα3. (βλέπε παράρτημα παρ. Νο 8).

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , Αθήνα 1989 , σελ. 101
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 78
3. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 79



Βέβαια άτυπη δικαιοπραξία για να έχει όμως αποτελέσματα απέ
ναντι στον οφειλέτη , χρειάζεται αναγγελία προς αυτόν , Αντίθετα , 
η οπισθογράφηση γίνεται εγγράφως , δηλ. με σημείωση πάνω στη 
συναλλαγματική , καθώς και με παράδοση του τίτλου στον αποκτώ- 
ντα. Συνεπώς είναι η τυπική δικαιοπραξία, απαλλαγμένη όμως από 
την σκληρή «διατύπωση της αναγγελίας.1

Β. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση.

I Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης.

1. Οπισθογράφηση είναι η έγγραφη μονομερής δήλωση βουλήσεως 
του οπισθογράφου , συνήθως στην πίσω πλευρά της συναλλαγματι
κής , ότι η συναλλαγματική δεν θα πληρωθεί σ’ αυτόν αλλά σε τρί
το πρόσωπο , τον υπερού η οπισθογράφηση. Η οπισθογράφηση εί
ναι συνήθως τρόπος μεταβίβασης των αξιογράφων εις διαταγή. Δεν 
ταυτίζεται, ούτε ως προς τη νομική φύση ούτε ως προς τα αποτελέ
σματα , με την εκχώρηση του κοινού δικαίου αλλά είναι ειδικά τρό
πος μεταβιβάσεως του δικαίου των αξιογράφων. Η ένταξη του θε
σμού της οπισθογράφησης στο σύστημα του δικαίου , προσπάθεια 
με μικρή πρακτική σημασία, δημιουργεί δυσκολίες. Σύμφωνα με 
τη σύγχρονη διδασκαλία , στην οπισθογράφηση περιέχεται δήλωση 
του δικαιούχου της συναλλαγματικής για τη μεταβίβαση στο νέο 
δικαιούχο των δικαιωμάτων, που απορρέουν απ’ αυτήν δηλ. των 
απαιτήσεων κατά τον αποδέκτη και των αναγωγικών δικαιωμάτων 
κατά των προηγούμενων οπισθογράφων και του εκδότη. Συγχρόνως 
όμως περικλείεται στην οπισθογράφηση εκταξιακή η εξουσιοδότη
ση προς τον πληρωτή να πληρώσει, αντί στον οπισθογράφο , στον 
νέο δικαιούχο. Το ότι η οπισθογράφηση έχει μεταβιβαστικά αποτε
λέσματα δεν είναι απλώς η θέση της σήμερα κρατούσας γνώμης αλ
λά αδιαμφισβήτητο γεγονός ενόψει του σαφούς γράμματος του νό
μου2.

Η ιδιορρυθμία της απόκτησης της ενσωματωμένης απαίτησης με 
οπισθογράφηση έγκειται ιδίως στο ότι, μολονότι ο νέος δικαιούχος 
αποκτά την απαίτηση με παράγωγο τρόπο , το δικαίωμα του είναι 
ισχυρότερο από το δικαίωμα του παρόχου του , διότι είναι απαλ
λαγμένο από τις ενστάσεις που θα μπορούσαν να προβληθούν στον 
μεταβιβάσαντα. Άλλη ιδιορρυθμία της οπισθογράφησης είναι ότι, 
συγχρόνως με την μεταβίβαση της απαίτησης , μεταβιβάζεται κι η 
εντολή πληρωμής προς τον πληρωτή.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 102
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ. 80
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2. Μόνη η οπισθογράφηση δεν μεταβιβάζει τη συναλλαγματική , 
δηλ. την κυριότητα στο έγγραφο μαζί με την ενσωματωμένη απαί
τηση. Απαιτείται επιπλέον σύναψη σύμβασης δόσεως και λήψεως 
μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Στα πλαίσια της σύμβασης 
δόσεως και λήψεως συντελείται η μεταβίβαση του εγγράφου , για 
την οποία πρέπει να συντρέχουν οι όροι, συμφωνία και παράδοση1.

II Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογραφήσεως.

Η οπισθογράφηση πρέπει να γίνεται εγγράφως και να φέρει την 
ιδιόγραφη υπογραφή του οπισθογράφου. Η οπισθογράφηση τίθεται 
είτε στο έγγραφο της συναλλαγματικής είτε σε προσαρτημένο σ’ 
αυτή φύλλο το λεγόμενο πρόθεμα, σε περίπτωση που στο κύριο 
σώμα της συναλλαγματικής δεν υπάρχει χώρος για άλλες υπογρα
φές. Δεν αποκλείεται να τεθεί η οπισθογράφηση τίθεται στο πίσω 
μέρος της συναλλαγματικής. Αν τεθεί στο εμπρός μέρος, πρέπει να 
είναι εμφανές , ότι πρόκειται για οπισθογράφηση. Σε αντίθεση με 
την έκδοση , η οπισθογράφηση δεν είναι ανάγκη να είναι χρονολο
γημένη , δεν αποκλείεται η οπισθογράφηση να μη σημειώνει τον δι
καιούχο.

Από το περιεχόμενο της οπισθογράφησης πρέπει να προκύπτει με 
σαφήνεια ότι με αυτή σκοπείτε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη συναλλαγματική σε άλλον, ο νόμος δεν προβλέ
πει ειδικό τύπο. Η οπισθογράφηση πρέπει να προέρχεται από τον 
μέχρι τότε δικαιούχο , δηλ. τον λήπτη ή τον τελευταίο υπερού η ο
πισθογράφηση1 2. Οπισθογράφηση από μη δικαιούχο δεν επιφέρει με- 
ταβιβαστικά αποτελέσματα.

Νέος δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ακόμα 
και ο πληρωτής ή ο αποδέκτης , ο εκδότης και οποιοσδήποτε άλλος 
υπόχρεος. Απαγορεύεται οπισθογράφηση με αίρεση και μερική οπι
σθογράφηση. η οπισθογράφηση πρέπει να είναι απλή και καθαρή , 
δεν επιτρέπεται οπισθογράφηση με αίρεση ή όρους. Σε αντίθεση με 
την αποδοχή και την έκδοση η προσθήκη όρων ή αιρέσεων δεν κα
θιστούν άκυρη την οπισθογράφηση. Επίσης μερική οπισθογράφηση 
δηλ. οπισθογράφηση για ένα μέρος μόνο της απαίτησης είναι άκυ
ρη. (βλέπε παράρτημα παρ. Νο7).

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992, σελ. 81
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992, σελ. 82



Ill Αποτελέσματα της οπισθογράφησης.

Σύμφωνα με διάκριση που έχει επικρατήσει, η οπισθογράφηση 
έχει τρεις λειτουργίες ή τρία αποτελέσματα νομιμοποιητικά , μετα- 
βιβαστικά και εγγυητικά.

α) Νομιμοποιητικά αποτελέσματα: Όπως έχει αναφερθεί η κατο
χή αξιόγραφου στον κομιστή δημιουργεί τεκμήριο ότι ο κάτοχος 
του είναι κύριος του εγγράφου και επομένως και δικαιούχος , με α
ποτέλεσμα να μπορεί να αξιώσει εκπλήρωση , χωρίς να είναι ανά
γκη να αποδείξει ότι είναι και πραγματικός δικαιούχος, συνεπώς για 
να είναι κανείς νόμιμος κομιστής συναλλαγματικής απαιτείται κα
τοχή τίτλου και αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. Η οπισθογρά
φηση έχει αυτή ακριβώς τη λειτουργία , ότι σε περίπτωση μεταβί
βασης της συναλλαγματικής «νομιμοποιεί» τον κομιστή , δημιουρ
γεί δηλ. μαχητό τεκμήριο , ότι ο αποκτών είναι ο νόμιμος δικαιού
χος.

β) Μεταβιβ αστικά αποτελέσματα: Με την οπισθογράφηση μετα
βιβάζονται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συναλλαγμα
τικά. Βέβαια για να επέλθει η μεταβίβαση απαιτείται όπως έχει 
προαναφερθεί συμφωνία και παράδοση του εγγράφου. Τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα της οπισθογράφησης , σε σύγκριση με την εκχώρη
ση , συνίστανται στη δυνατότητα καλόπιστης κτήσης και στον απο
κλεισμό των ενστάσεων.

γ) Εγγυητικά αποτελέσματα: Με την οπισθογράφηση δεν μεταβι
βάζεται μόνο η συναλλαγματική αλλά δημιουργείται και ευθύνη του 
οπισθογράφου. Κάθε οπισθογράφος ευθύνεται απέναντι σε κάθε 
μελλοντικό δικαιούχο για την αποδοχή και πληρωμή της συναλλαγ
ματικής. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο πληρωτής αρνηθεί 
την αποδοχή ή την πληρωμή και βεβαιωθεί τούτο με διαμαρτυρικό , 
ο οπισθογράφος μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει οποιονδήποτε 
απέκτησε τη συναλλαγματική μετά απ’ αυτόν. IV

IV Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης.

α) Λευκή οπισθογράφηση. Η λευκή οπισθογράφηση είναι ένα ι
διαίτερο είδος οπισθογράφησης στην οποία σε αντίθεση με την 
πλήρη οπισθογράφηση δεν αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου. Ο 
τύπος της λευκής οπισθογράφησης είναι ο ίδιος με της πλήρους , 
απλώς λείπει, μένει δηλ. κενό , το όνομα του υπερού η οπισθογρά
φηση. Σε αντίθεση όμως με την πλήρη , η λευκή οπισθογράφηση 
μπορεί να συνίσταται απλώς στην υπογραφή του οπισθογράφου.
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Σ’ αυτή την περίπτωση για να είναι έγκυρη πρέπει να τίθεται 
στην πίσω πλευρά της συναλλαγματικής ή στο πρόθεμα διότι δια
φορετικά θα μπορούσε να γίνει σύγχυση με τη δήλωση αποδοχής. Η 
λευκή οπισθογράφηση επιτελεί όλες τις λειτουργίες της πλήρους 
οπισθογράφησης δηλ. τη νομιμοποιητική μεταβιβαστική και εγγυη
τική. Η παρεμβολή λευκής οπισθογράφησης δεν διακόπτει τη σειρά 
οπισθογραφήσεων1̂ )  Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση. Με τη 
πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση δεν σκοπείτε η μεταβίβαση της 
συναλλαγματικής στον υπερού η οπισθογράφηση αλλά η παροχή 
πληρεξουσιοδότησης (π.χ. σε τράπεζα) για είσπραξη της απαίτησης 
για λογαριασμό του οπισθογράφου. Στο είδος αυτό της οπισθογρά
φησης προστίθεται σημείωση που υποδηλώνει την πληρεξουσιότη
τα. Η πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση δεν επιφέρει μεταβιβα- 
στικά και εγγυητικά αποτελέσματα αφού με αυτήν παρέχεται απλώς 
η εξουσία στον δικαιούχο να ασκήσει στο όνομα του οπισθογράφου 
τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συναλλαγματική.

γ) Ενεχυρική οπισθογράφηση. Ενεχύρηση συναλλαγματικής 
μπορεί καταρχήν να γίνει κατά τις διατάξεις του ΑΔ δηλ. με συμ
φωνία για τη σύσταση ενεχυρικού δικαιώματος στην απαίτηση από 
συναλλαγματική και παράδοση της συναλλαγματικής χωρίς οπισθο
γράφηση της1. Ο αξιογραφικός τρόπος ενεχύρησης της συναλλαγ
ματικής γίνεται με ενεχυρική οπισθογράφηση και παράδοση. Ενε
χυρική οπισθογράφηση είναι η οπισθογράφηση με την προσθήκη 
ρήτρας που υποδηλώνει τη σύσταση ενεχύρου. Ο ενεχυρούχος δα
νειστής δε γίνεται κύριος της συναλλαγματικής και πλήρης δανει
στής αλλά αποκτά δικαίωμα ενέχυρου στη συναλλαγματική και την 
ενσωματωμένη απαίτηση. Μπορεί χωρίς τη σύμπραξη του ενεχερυ- 
στή οπισθογράφου να ασκήσει στο όνομα του όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από τη συναλλαγματική , επειδή όμως ο κομιστής 
(ενεχυρούχος δανειστής) δεν είναι κύριος της συναλλαγματικής δεν 
μπορεί να μεταβιβάσει την κυριότητα της αλλά μόνο να την οπι
σθογραφήσει λόγω πληρεξουσιότητας , έστω και αν δεν υπάρχει 
πληρεξουσιοδοτική ρήτρα.

δ) Μετοπισθογράφηση. Η οπισθογράφηση συναλλαγματικής έχει 
νόημα εφόσον ενεργείται μέχρι τη λήξη της διότι με την λήξη της 
συναλλαγματικής ολοκληρώνεται η κυκλοφοριακή της αποστολή. 
Παρ’ όλα αυτά και η μετά τη λήξη της συναλλαγματικής αλλά πριν 
από τη διαμαρτύρηση της ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σύ
νταξη του διαμαρτυρικού οπισθογράφηση παράγει αποτελέσματα 
πλήρους οπισθογράφησης. Όταν όμως η συναλλαγματική έχει γίνει 
προβληματική και τούτο συμβαίνει όταν έχει παρέλθει η προθεσμία 1 2

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992, σελ. 90
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992, σελ. 93
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για τη σύνταξη διαμαρτυρικού για μη πληρωμή ή έχει ήδη συντα
χθεί διαμαρτυρικό για μη πληρωμή αυτός που την αποκτά μετά τα 
γεγονότα αυτά δεν υπάρχει λόγος να έχει την αυξημένη αξιογραφι- 
κή προστασία που εξασφαλίζει η πλήρης οπισθογράφηση. Η μετά 
τα γεγονότα αυτά οπισθογράφηση δεν είναι μεν άκυρη παράγει ό
μως τα αποτελέσματα κοινής εκχώρησης1.

Ο μετοπισθογράφος δεν ευθύνεται απέναντι στους μετέπειτα δι
καιούχους , ευθύνεται μόνο απέναντι στον πρώτο δικαιούχο και πά
λι όχι κατά το δίκαιο της συναλλαγματικής αλλά απλώς από την υ
ποκείμενη σχέση.

2. Αποδοχή της συναλλαγματικής.
α) Έννοια , νομική φύση και σημασία της αποδοχής.

Αποδοχή είναι η δήλωση της βουλήσεως , την οποία ο πληρωτής 
θέτει στη συναλλαγματική και με την οποία υπόσχεται να πληρώσει 
τη συναλλαγματική. Με την αποδοχή ο πληρωτής γίνεται οφειλέτης 
και καλείται αποδέκτης1 2.

Όπως αναφέρθηκε ήδη , στη συναλλαγματική ο εκδότης διατυ
πώνει εντολή , που την απευθύνει προς τρίτο πρόσωπο , τον πληρω
τή. Η εντολή όμως μόνη της, χωρίς τη θέληση του πληρωτή , δεν 
μπορεί τον δέσμευση γιατί όπως είναι φυσικό υποχρέωση σε βάρος 
τρίτου δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς τη θέληση του , κατά το 
δίκαιο της συναλλαγματικής , ο πληρωτής αναλαμβάνει υποχρέωση 
μόνο όταν αποδεχθεί την εντολή που του έχει απευθύνει ο εκδότης.

Η αποδοχή είναι δήλωση βουλήσεως που τίθεται στη συναλλαγ
ματική. Αν η δήλωση αυτή αρκεί από μόνη της για να δημιουργηθεί 
η υποχρέωση του πληρωτή ή αν χρειάζεται και η απόδοση της συ
ναλλαγματικής σε αυτόν που την εμφάνισε προς αποδοχή , είναι θέ
μα που εμπίπτει στα πλαίσια της συζητήσεως σχετικά με τον τρόπο 
γενέσεως της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική. Πάντως στο θέ
μα , αυτό ειδικά όσο αφορά την αποδοχή , παίρνει έμμεσα θέση ο 
ίδιος ο νόμος. Πραγματικά η δήλωση αυτή της βουλήσεως του πλη
ρωτή μπορεί να ανακληθεί μέχρι να αποδοθεί η συναλλαγματική 
στον κομιστή.

Η ρύθμιση αυτή που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη συναγωγή 
επιχειρήματος υπέρ της δημιουργικής θεωρίας , σήμερα χρησιμο
ποιείται ως επιχείρημα υπέρ της συμβατικής θεωρίας. Και αυτό για
τί επιβεβαιώνεται ότι η δήλωση της βουλήσεως του αποδέκτη ορι- 
στικοποιείται όχι με την έκδοση αλλά με την παράδοση του τίτλου. 
Έτσι γίνεται δεκτό ότι η αποδοχή αποτελεί σύμβαση μεταξύ αποδέ

1. Λεύτερης Σκαλίδης , Δίκαιο Αξιόγραφων , Γ έκδοση , σελ. 65
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 87



κτη και κομιστή , που μπορεί να είναι ο εκδότης , ο λήπτης ή ο
ποιοσδήποτε που αποκτά μεταγενέστερα τη συναλλαγματική και 
την εμφανίζει για αποδοχή. Η αποδοχή δεν είναι απαραίτητο στοι
χείο για το κύρος και τη λειτουργία της συναλλαγματικής. Στην 
πράξη όμως η αποδοχή έχει μεγάλη σημασία γιατί αυξάνει την φε- 
ρεγγυότητα της συναλλαγματικής και κατά συνέπεια την ικανότητα, 
(βλέπε παράρτ. παρ. Νο 3)

Αν ο πληρωτής αρνηθεί την αποδοχή ο κομιστής δεν έχει καμία 
απαίτηση εναντίον του από το δίκαιο της συναλλαγματικής. Επειδή 
όμως η άρνηση αποδοχής δημιουργεί το βάσιμο κίνδυνο , ότι η συ
ναλλαγματική δεν πρόκειται να πληρωθεί κατά τη λήξη της από τον 
πληρωτή , ο κομιστής περιέχεται σε επισφαλή θέση. Αν μάλιστα η 
άρνηση σημειωθεί στη συναλλαγματική , δυσχεραίνεται σημαντικά 
τόσο η άμεση αξιοποίηση της συναλλαγματικής. Για τους λόγους 
αυτούς ο νόμος δίνει δικαίωμα στον κομιστή να ασκήσει αμέσως 
αναγωγή χωρίς να περιμένει τη λήξη της συναλλαγματικής. Η ανα
γωγή ασκείται εναντίον όλων των υπογραφέων, που έτσι ευθύνο- 
νται απέναντι στον κομιστή όχι μόνο κατά τη λήξη για τη μη πλη
ρωμή , αλλά και πριν από τη λήξη για τη μη αποδοχή.

β) Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή.

Συνήθως η συναλλαγματική παραδίδεται από τον εκδότη στον λή
πτη μετά την αποδοχή της από τον πληρωτή. Η αποδοχή μάλιστα 
μπορεί να τίθεται στη συναλλαγματική και πριν από την συμπλή
ρωση της, οπότε πρόκειται για λευκή αποδοχή. Όμως, δεν είναι 
νομικά απαραίτητο να γίνει η αποδοχή προτού η συναλλαγματική 
τεθεί σε κυκλοφορία. Ενδέχεται ακόμα και να μη γίνει αποδεκτή α
πό τον πληρωτή.

Ο πληρωτής είναι ελεύθερος να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την απο
δοχή , χωρίς να είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την άρνηση 
του , ούτε να αποζημιώσει τον κομιστή.

Δικαίωμα εμφανίσεως της συναλλαγματικής προς αποδοχή έχει 
κατά το νόμο τόσο ο κομιστής όσο και ο απλός κάτοχος της. Κατά 
συνέπεια, δεν έχει σημασία αν αυτός που εμφανίζει την συναλλαγ
ματική προς αποδοχή είναι νόμιμος κομιστής , αν δηλ. στηρίζει το 
δικαίωμα του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. Η συναλλαγ
ματική εμφανίζεται προς αποδοχή στον πληρωτή που κατονομάζε
ται στη συναλλαγματική. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει ταυτότητα 
μεταξύ του κατονομαζόμενου πληρωτή και του αποδέκτη.

2*3



Διαφορετικά , η αποδοχή δεν είναι ισχυρή ως αποδοχή γίνεται όμως 
εύλογα δεκτό ότι μπορεί να θεωρηθεί ως τριτεγγύηση.

Η εμφάνιση προς αποδοχή γίνεται στον τόπο κατοικίας του πλη
ρωτή , ακόμα και όταν η συναλλαγματική είναι πληρωτέα σε τόπο 
διάφορο της κατοικίας του πληρωτή1.

Απαγόρευση εμφανίσεως προς αποδοχή υπάρχει όταν ο εκδότης , 
με ρήτρα στη συναλλαγματική , απαγόρευσε την εμφάνιση προς 
αποδοχή. Αυτό γίνεται, όταν ο εκδότης γνωρίζει ότι ο πληρωτής 
είναι πρόθυμος να πληρώσει τη συναλλαγματική , αλλά από ευθυ
νοφοβία δεν θα ήθελε να αναλάβει υποχρέωση από συναλλαγματι
κή.

Απαγόρευση αποδοχής, χρονικά απεριόριστη ή περιορισμένη δεν 
επιτρέπεται στην συναλλαγματική «εις κατοικίαν» για να μπορεί ο 
πληρωτής να προετοιμάσει την πληρωμή της συναλλαγματικής στον 
τόπο πληρωμής που είναι διάφορος από την κατοικία του και στην 
συναλλαγματική «μετά προθεσμίαν από της όψεως». Σ’ αυτί] την 
περίπτωση , πραγματικά, η εμφάνιση προς αποδοχή είναι απαραί
τητη, για να γίνει δυνατός ο προσδιορισμός του χρόνου λήξεως της 
συναλλαγματικής.

Η υποχρέωση εμφανίσεως προς αποδοχή , εξ’ άλλου., μπορεί να 
επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από ρήτρα της συναλλαγματικής.

Από το νόμο υπάρχει υποχρέωση εμφανίσεως προς αποδοχή στη 
συναλλαγματική που είναι πληρωτέα μετά προθεσμία από την όψη , 
όπως ήδη σημειώθηκε. Μάλιστα για να μπορεί να προσδιοριστεί με 
βεβαιότητα ο χρόνος λήξης της συναλλαγματικής , πρέπει να προ
κύπτει με ακρίβεια ο χρόνος της εμφανίσεως ή της αποδοχής. Για 
τον λόγο αυτόν , η αποδοχή στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρονο
λογηθεί και αν δε χρονολογηθεί πρέπει να συνταχθεί διαμαρτυρικό 
«επί μη χρονολόγηση της αποδοχής».

Σε κάθε συναλλαγματική μπορούν ο εκδότης και οι οπισθογρά- 
φοι να ορίσουν με ρήτρα ότι η συναλλαγματική πρέπει να εμφανι
στεί προς αποδοχή. Τη δυνατότητα αυτή όμως δεν την έχουν οι οπι- 
σθογράφοι, προκειμένου για συναλλαγματική που με ρήτρα του 
εκδότη κηρύχθηκε μη αποδέξιμη. Η ρήτρα που ορίζει υποχρεωτική 
την εμφάνιση προς αποδοχή , μπορεί να τάσσει προθεσμία ή να εί
ναι χωρίς προθεσμία.

Σε όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εμφάνιση προς απο
δοχή η παράλειψη της εμφανίσεως συνεπάγεται απώλεια του δικαι
ώματος αναγωγής τόσο «επί μη αποδοχής» όσο και «επί μη πληρω
μής». Η απώλεια επέρχεται απέναντι σε όλους όσοι ευθύνονται από 
αναγωγή , εκτός αν την υποχρέωση εμφανίσεως επέβαλε ο οπισθο- 
γράφος οπότε η απώλεια επέρχεται απέναντι σ’ αυτόν μόνο.
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γ) Δήλωση και αποτελέσματα της αποδοχής.
Η αποδοχή γράφεται επί της συναλλαγματικής1. Συνεπώς η απο

δοχή πρέπει να γίνεται εγγράφως πάνω στην συναλλαγματική και να 
υπογράφεται από τον πληρωτή. Η υπογραφή πρέπει να είναι χειρό
γραφη όχι όμως και ιδιόγραφη γιατί η αποδοχή μπορεί να γίνει και 
με αντιπρόσωπο.

Η αποδοχή πρέπει να γράφεται στη συναλλαγματική και στο κύ
ριο σώμα της και όχι σε κάποιο αντίγραφο της ή κάποιο πρόθεμα. 
Δεν παίζει ρόλο σε ποίο σημείο της συναλλαγματικής γράφεται η 
αποδοχή. Σημασία έχει να γράφεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για 
αποδοχή1 2. Η αποδοχή πρέπει να είναι απλή και καθαρή δεν επιτρέ
πεται δηλ. να περιέχει αίρεση όρο ή προϋπόθεση.

Η αποδοχή δεν πρέπει κατ’ αρχή να περιέχει τροποποίηση του 
περιεχομένου της συναλλαγματικής. Κάθε τροποποίηση του περιε
χομένου της συναλλαγματικής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Ο 
αποδέκτης όμως ευθύνεται κατά τους όρους της αποδοχής και εννο
είται ευθύνεται κατά το δίκαιο της συναλλαγματικής. Έτσι στην πε
ρίπτωση που η αποδοχή περιέχει τροποποίηση του περιεχομένου ο 
κομιστής έχει την δυνατότητα να θεωρήσει την αποδοχή με την 
τροποποίηση ως άρνηση αποδοχής και να ασκήσει αμέσως αναγωγή 
λόγω μη αποδοχής , να περιμένει τη λήξη και να ζητήσει την πλη
ρωμή της.

Σε κάθε περίπτωση , πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί 
κατά του αποδέκτη. Η μόνη τροποποίηση του κειμένου της συναλ
λαγματικής που επιτρέπει ο νόμος κατά την αποδοχή είναι αυτή που 
αφορά το ποσό. Πραγματικά ο πληρωτής μπορεί να περιορίσει την 
αποδοχή του σε μέρος του πληρωτέου ποσού.
Τότε η αποδοχή ισχύει για το μέρος του ποσού που αναφέρεται σ’ 
αυτή (μερική αποδοχή) ενώ για το υπόλοιπο υπάρχει άρνηση απο
δοχής για την οποία ο κομιστής μπορεί να ασκήσει αμέσως αναγω
γή λόγω μη αποδοχής3.

Όπως παρατηρήσαμε ήδη , με την αποδοχή ο πληρωτής γίνεται 
αποδέκτης και κατ’ ακολουθία ο κύριος οφειλέτης της υποχρεώσε- 
ως από τη συναλλαγματική. Ο αποδέκτης ευθύνεται για την πληρω
μή της συναλλαγματικής κατά τη λήξη της.

Η ευθύνη του αποδέκτη είναι ευθεία που σημαίνει ότι δεν είναι 
ευθύνη από αναγωγή. Συνεπώς, ο κομιστής πρέπει να απευθυνθεί 
για την πληρωμή της συναλλαγματικής , πρώτα στον αποδέκτη και 
μάλιστα, χωρίς να έχει ανάγκη να τηρήσει προηγουμένως καμία 
διατύπωση , όπως είναι η σύνταξη διαμαρτυρικού.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989, σελ. 94
2. Δημ. Αλικάκος, Οικονομική & Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια σελ. 444
3. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989, σελ. 97
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Εξ’ άλλου ο αποδέκτης είναι το τελευταίο πρόσωπο στη σειρά 
των υπόχρεων για την πληρωμή της συναλλαγματικής. Αυτό σημαί
νει ότι, αν δεν πληρώσει κατά τη λήξη , μπορεί να υποχρεωθεί να 
πληρώσει αργότερα σ’ αυτόν που πλήρωσε με αναγωγή , οπότε θα 
επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που έχουν γίνει στο μεταξύ για την 
πληρωμή της συναλλαγματικής. Σημαίνει ότι πληρώνοντας ο απο
δέκτης τη συναλλαγματική , δε δικαιούται να ασκήσει αναγωγή κα
τά των άλλων υπογραφέων της συναλλαγματικής ούτε και κατά του 
εκδότη.

Ενδέχεται, βέβαια , ο εκδότης από την ιδιαίτερη σχέση που τον 
συνδέει με τον αποδέκτη , να είναι υποχρεωμένος να τον καλύψει. 
Αλλά η υποχρέωση αυτή πηγάζει από το κοινό δίκαιο και όχι από το 
δίκαιο της συναλλαγματικής γι’ αυτό , δεν έχει σημασία ούτε για 
την λειτουργία της συναλλαγματικής ούτε για τους τρίτους. Συνε
πώς ο αποδέκτης δεν μπορεί να αρνηθεί να πληρώσει στον καλής 
πίστεως κομιστή , προβάλλοντας ενστάσεις από τη βασική αυτή 
σχέση.

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της καλούμενης 
«αποδοχής ευκολίας».

Αποδοχή ευκολίας υπάρχει, όταν ο πληρωτής αποδέχεται κατά 
χάρη , δηλ. χωρίς να έχει υποχρέωση από ιδιαίτερη σχέση που τον 
συνδέει με τον εκδότη ούτε και κάλυψη από αυτόν1. Στην περίπτω
ση αυτή , η αποδοχή γίνεται προς διευκόλυνση του εκδότη. Συνε
πώς ο αποδέκτης ευθύνεται απέναντι στον κομιστή ακόμα και όταν 
ο εκδότης δεν του έδωσε κάλυψη που του είχε υποσχεθεί. Τότε , 
πραγματικά, ο αποδέκτης δεν μπορεί να προβάλει κατά του κομι
στή ένσταση ακόμα και αν αυτός γνώριζε ότι πρόκειται για συναλ
λαγματική ευκολίας.

Γιατί στην έννοια της συναλλαγματικής ευκολίας περιέχεται όπως 
είπαμε η θέληση αυξήσεως της πιστωτικής αξίας της συναλλαγμα
τικής.

Η έκταση της υποχρεώσεως του αποδέκτη εξαρτάται από τις ι
διαίτερες συνθήκες της αποδοχής. Αν αυτή είναι κανονική , χωρίς 
αποκλίσεις από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής , καλύπτει ο
λόκληρο το ποσό της συναλλαγματικής και αν η πληρωμή γίνεται 
καθυστερημένα ή μετά την άσκηση αναγωγής , το ποσό αυτό προ
σαυξάνεται κατά τους ορισμούς των άρθρων 48 και 49 Ν.5325 .

Αν η αποδοχή είναι μετρική , ο αποδέκτης υποχρεούται μόνο για 
το ποσό που αποδέχθηκε. Ενδέχεται, όμως , η αποδοχή να έγινε για 
μεγαλύτερο ποσό από το αναγραφόμενο στη συναλλαγματική 
(μείζων αποδοχή). Στην περίπτωση αυτή , ο αποδέκτης υποχρεούται
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κατά το δίκαιο της συναλλαγματικής να καταβάλλει μόνο το ποσό 
της συναλλαγματικής. Για το επιπλέον υποχρεούται μόνο κατά το 
κοινό δίκαιο με βάση τις αρχές που διέπουν τη μετατροπή άκυρης 
δικαιοπραξίας σε άλλη , που τα στοιχεία της περιέχονται στην άκυ- 
ρη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 

& ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ

1. Εμφάνιση προς πληρωμή.

Η πληρωμή της συναλλαγματικής προϋποθέτει την εμφάνιση της.

Πραγματικά, ο κομιστής υποχρεούται να εμφανίσει την συναλλαγ
ματική προς πληρωμή. Ο χρόνος εμφάνισης της συναλλαγματικής 
εξαρτάται από τον τρόπο λήξης της. Επί συναλλαγματικής σε ρητή 
ημέρα , μετά προθεσμία από την όψη και μετά προθεσμία από τη 
χρονολογία , ή εμφάνισης προς πληρωμή μπορεί να γίνει κατά την 
ημέρα της λήξεως ή σε μια από τις δύο εργάσιμες ημέρες. Επί συ
ναλλαγματικής όψης , η εμφάνιση μπορεί να γίνει από την έκδοση 
και μέσα σε ένα χρόνο από αυτή1. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συ- 
ντμηθεί τόσο από τον εκδότη όσο και από τον οπισθογράφο με σχε
τική ρήτρα επί της συναλλαγματικής. Μπορεί επίσης να επιμηκυν
θεί αλλά μόνο από τον εκδότη.

Η εμφάνιση πρέπει να γίνει υποχρεωτική στον τόπο πληρωμής 
που σημειώνεται στη συναλλαγματική. Αν στον τόπο πληρωμής δεν 
σημειώνεται διεύθυνση , η συναλλαγματική πρέπει κατά πρώτο λό
γο να εμφανισθεί στον τόπο επαγγελματικής εγκατάστασης του 
πληρωτή και μόνο αν αυτή δεν βρίσκεται στην κατοικία του1 2.

Ο κομιστής δεν δύναται να υποχρεωθεί να δεχθεί την πληρωμή 
πριν τη λήξη της συναλλαγματικής, εάν όμως το κάνει πράττει επί 
ιδίου κινδύνου. Επίσης ο πληρωτής υποχρεούται να εξακριβώσει 
την κανονικότητα της συνέχειας των οπισθογραφήσεων όχι όμως 
και την υπογραφή των οπισθογράφων3.

1. Λεύτερης Σκαλίδης, Δίκαιο Αξιογράφων, Γ έκδοση , σελ. 68
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 107
3. Δημ. Ν. Αλικάκος Οικονομική και Λογισστικη Εγκυκλοπαίδεια, σελ 444
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2. Πληρωμή

Αν η συναλλαγματική εμφανισθεί κανονικά, ο πληρωτής δικαι
ούται και αν είναι αποδέκτης , υποχρεούται να πληρώσει τη συναλ
λαγματική.

Η έγκυρη πληρωμή της συναλλαγματικής από τον πληρωτή έχει 
αποσβεστική ενέργεια. Πραγματικά , αν η πληρωμή γίνει από τον 
πληρωτή , ελευθερώνονται όλοι οι υπόχρεοι γιατί αυτοί ήσαν απλώς 
συνυπεύθυνοι για την πληρωμή που ήδη πραγματοποιήθηκε. Αντί
θετα , αν η πληρωμή γίνει από κάποιον που υποχρεούται από ανα
γωγή , ελευθερώνονται μόνο οι μεταγενέστεροι από αυτόν υπογρα
φείς ενώ διατηρείται η ευθύνη των προηγουμένων υπογραφέων και 
πολύ περισσότερο του αποδέκτη. Έτσι αυτός που πλήρωσε κατ’ α
ναγωγή , μπορεί να στραφεί εναντίον των τελευταίων αυτών γιατί 
έχει δικαίωμα αναγωγής υπό στενή έννοια1.

Την ίδια αποσβεστική ενέργεια έχει και η κατάθεση του ποσού 
της συναλλαγματικής στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων , την 
οποία δικαιούται να κάμει «πας οφειλέτης».

Πραγματικά, αν η συναλλαγματική δεν εμφανισθεί προς πληρω
μή , υπάρχει ευημερία δανειστή. Τότε τόσο ο αποδέκτης όσο και οι 
άλλοι υπόχρεοι έχουν κάθε συμφέρον να κάνουν την κατάθεση για 
να απαλλαγούν από την υποχρέωση τους. Ιδίως, έχουν συμφέρον, 
εφόσον είναι υπόχρεοι από αναγωγή υπό στενή έννοια, για να απο
φύγουν διόγκωση του ποσού της συναλλαγματικής.

Ο πληρωτής, κατά την πληρωμή δικαιούται να απαιτήσει να του 
παραδοθεί η συναλλαγματική εξοφλημένη από τον κομιστή. Αν συ
νεπώς η συναλλαγματική δεν παραδίδεται και μάλιστα εξοφλημένη , 
ο πληρωτής δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή.

Το δικαίωμα του πληρωτή να ζητήσει απόδοση της συναλλαγμα
τικής είναι εύλογο. Εν όψει του αξιογραφικού χαρακτήρα της συ
ναλλαγματικής , αν ο οφειλέτης πληρώσει χωρίς να ανακτήσει τη 
συναλλαγματική , κινδυνεύει να πληρώσει για δεύτερη φορά αν με
τά την πληρωμή η συναλλαγματική μεταβιβασθεί σε τρίτον καλής 
πίστεως. Τότε πραγματικά ο πληρωτής δε δικαιούται να προβάλει 
την ένσταση της εξοφλήσεως κατά του τρίτου. Πάντως , ο πληρω
τής που πλήρωσε χωρίς να ανακτήσει τη συναλλαγματική έχει απαί
τηση κατά του κομιστή που πληρώθηκε να του παραδώσει τη συ
ναλλαγματική2.

Μερική πληρωμή δε δικαιούται να αποκρούσει ο κομιστής κατά 
τη λήξη , ενώ το αντίθετο συμβαίνει στο κοινό δίκαιο. Η ιδιορρυθ
μία αυτή του δικαίου της συναλλαγματικής δικαιολογείται, κυρίως 
από το γεγονός ότι οι υπόχρεοι από τη συναλλαγματική έχουν συμ

Ι.Α. Κιάντσυ Παμπσύκη, Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 163
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φέρον να απαλλαγούν από την υποχρέωση τους έστω και μερικώς. 
Στην περίπτωση αυτή όμως, όπως είναι αυτονόητο ο πληρωτής δε 
δικαιούται να αξιώσει απόδοση της συναλλαγματικής. Γιατί ο κομι
στής που ικανοποιήθηκε μερικώς δε θα μπορούσε χωρίς τον τίτλο 
να ασκήσει αναγωγή για το ποσό της συναλλαγματικής που ακόμη 
οφείλεται1.

Ο κομιστής δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δεχθεί πληρωμή της 
συναλλαγματικής πριν από τη λήξη. Αυτό δικαιολογείται κυρίως 
από το γεγονός ότι για τον κομιστή , η πληρωμή μπορεί να μην εί
ναι συμφέρουσα ιδίως στις διεθνές πληρωμές. Εννοείται ότι αν ο 
κομιστής θέλει, μπορεί να δεχθεί την πρόωρη πληρωμή.

Η πληρωμή , συνήθως , γίνεται στο νόμισμα που κυκλοφορεί 
στον τόπο πληρωμής. Είναι δυνατό όμως , το ποσό της συναλλαγ
ματικής να εκφράζεται σε νόμισμα που δεν κυκλοφορεί στον τόπο 
πληρωμής. Έτσι έχουμε δύο περιπτώσεις:

1) Την περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγματική ορίζεται α
πλώς πληρωτέα σε νόμισμα που δεν κυκλοφορεί στον τόπο πληρω
μής.

2) Την περίπτωση κατά την οποία στη συναλλαγματική υπάρχει η 
ρήτρα πραγματικής πληρωμής σε αλλοδαπό νόμισμα.

Στην πρώτη περίπτωση ο πληρωτής έχει τη δυνατότητα να πλη
ρώσει το ποσό της συναλλαγματικής είτε στο νόμισμα που σημειώ
νεται στη συναλλαγματική είτε στο νόμισμα που κυκλοφορεί στον 
τόποι πληρωμής. Η επιλογή ανήκει στον οφειλέτη. Αν όμως ο οφει
λέτης καθυστερήσει την πληρωμή , η επιλογή περιέρχεται στον κο
μιστή , που έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να πληρωθεί το ποσό της 
συναλλαγματικής κατά την τρέχουσα τιμή της ημέρας είτα της λή- 
ξεως είτε της πληρωμής.

Αν το ποσό της συναλλαγματικής σημειώνεται σε νόμισμα που 
έχει την ίδια ονομασία αλλά διαφορετικά αξία στον τόπο εκδόσεως 
και στον τόπο πληρωμής τεκμαίρεται ότι ο εκδότης θέλησε το νόμι
σμα του τόπου πληρωμής.

Στη δεύτερη περίπτωση εξ’ άλλου - που στη συναλλαγματική υ
πάρχει η ρήτρα πραγματικής πληρωμής σε αλλοδαπό νόμισμα - η 
πληρωμή πρέπει να γίνει στο νόμισμα που σημειώνεται και συνεπώς 
δεν υπάρχει ευχέρεια πληρωμής σε άλλο νόμισμα.

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 165
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3. Έννοια, σκοπός και σημασία της τριτεγγυήσεως.

Α) Η τριτεγγύηση είναι δήλωση βουλήσεως , η οποία διατυπώνε
ται στη συναλλαγματική και με την οποία ένα πρόσωπο δεσμεύεται 
να πληρώσει τη συναλλαγματική με τους ίδιους -κατ’ αρχή- όρους , 
με τους οποίους δεσμεύεται από τη συναλλαγματική κάποιο άλλο 
πρόσωπο που την έχει ήδη υπογράψει. Αυτός που τριτεγγυάται λέ
γεται τριτεγγυητής και είναι όπως και ο οπισθογράφος , ενδεχόμενο 
μόνο πρόσωπο της συναλλαγματικής1.

Β) Η τριτεγγύηση διαφέρει της κοινής εγγυήσεως 
για τους εξής λόγους:

1) Η τριτεγγύηση παρέχεται μόνο στη 
συναλλαγματική ή σε πρόθεμα της.

2) Είναι πάντοτε εμπορική.
3) Είναι δυνατόν να στηριχθεί για μονομερή δι- 

καιοπραξία
4) Δημιουργεί αυτόνομη ενοχή2.

Γ) Σκοπός της τριτεγγυήσεως είναι η εξασφάλιση της πληρωμής 
της συναλλαγματικής από ορισμένο υπογραφέα με την προσθήκη 
ενός ακόμα υπόχρεου που ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρο για την 
πληρωμή της συναλλαγματικής. Ανάγκη τριτεγγυήσεως ανακύπτει 
φυσικά , όταν υπάρχει δυσπιστία προς την φερεγγυότητα όλων των 
μέχρι τη στιγμή τριτεγγυήσεως υπογραφέων, συνεπώς και προς την 
ασφάλεια του τίτλου.

Εν όψει αυτού , η τριτεγγύηση ενώ ενισχύει την πίστη του τίτλου 
συγχρόνως αποκαλύπτει τη δυσπιστία που γεννήθηκε για την ασφά
λεια του. Από την άποψη αυτή , λοιπόν , η τριτεγγύηση μπορεί να 
έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή ικανότητα του τίτ
λου. Για το λόγο αυτόν ακριβώς , πολύ συχνά αντί για τριτεγγύηση 
προτιμάται η καλούμενη εγγυητική οπισθογράφηση. Προτιμάται, 
δηλαδή , η μέθοδος που περιλαμβάνει δύο πράξεις : πρώτα μία ει
κονική οπισθογράφηση προς αυτόν, από τον οποίο ζητείται η εγ
γύηση και έπειτα μια οπισθογράφηση από τον ίδιο προς τον κομι
στή που αξίωσε την εγγύηση. Έτσι με το εγγυητικό αποτέλεσμα της 
οπισθογραφήσεως , το πρόσωπο που θέλει να εγγυηθεί αναλαμβάνει 
ευθύνη απέναντι σε εκείνους προς τους οποίους ευθύνεται ο υπο- 
γραφέας για τη φερεγγυότητα του οποίου εκφράσθηκαν υπόνοιες 
και υπέρ του οποίου προσφέρθηκε η εγγύηση. Με άλλα λόγια , δια 
μέσου της οπισθογραφήσεως αυτής παρέχεται ουσιαστικά εγγύηση , 
που έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αφήνει να εμφανιστεί προς τα έξω 
η ανησυχία που εκφράστηκε για την ασφάλεια του τίτλου.

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 136 
2. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 237
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Πρέπει να σημειωθεί, πάντως ότι η ευθύνη του εγγυητή που κα
λύπτεται πίσω από την οπισθογράφηση , δεν εξομοιώνεται απόλυτα 
με την ευθύνη του φανερού τριτεγγυητή. Πραγματικά, ο οπισθο- 
γράφος ευθύνεται απέναντι στους μεταγενέστερους από αυτόν υπο
γραφείς της συναλλαγματικής. Ο τριτεγγυητής αντίθετα ευθύνεται 
ακόμα και απέναντι σε προγενέστερους του υπογραφείς1.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 136-137
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4. Τα πρόσωπα στην τριτεγγύηση

Α) Η τριτεγγύηση μπορεί να δοθεί από τρίτο ή από υπογραφέα 
ήδη της συναλλαγματικής , δηλ. από τον εκδότη , τον αποδέκτη ή 
έναν οπισθογράφο. Η παροχή τριτεγγυήσεως από πρόσωπο που έχει 
ήδη αναλάβει υποχρέωση για την πληρωμή της συναλλαγματικής 
δεν είναι χωρίς σημασία. Πραγματικά , το πρόσωπο που είναι ήδη 
υπόχρεος από τη συναλλαγματική αν εμφανισθεί και ως τριτεγγυη
τής μπορεί να έχει ευθύνη βαρύτερη από αυτή που είχε με την πρώ
τη του ιδιότητα1.

Σε κάθε περίπτωση , το πρόσωπο που δίνει την τριτεγγύηση πρέ
πει , κατά το χρόνο της υπογραφής της , να έχει ικανότητα προς α
νάληψη υποχρεώσεως από συναλλαγματική.

Τριτεγγύηση μπορεί να δοθεί και από περισσότερα πρόσωπα για 
τον ίδιο υπεύθυνο. Τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρο με 
τους άλλους υπόχρεους , οι σχέσεις όμως μεταξύ τους διέπονται α
πό το κοινό δίκαιο.

Β) Η τριτεγγύηση δίδεται υπέρ οποιουδήποτε υπόχρεου από τη 
συναλλαγματική. Έτσι, αυτός που εξέδωσε συναλλαγματική «εις 
ιδίαν αυτού διαταγή» μπορεί να την εφαρμόσει με τριτεγγύηση υπέρ 
του ιδίου ώστε να μπορέσει να την αξιοποιήσει ευκολότερα. Συνή
θως , όμως , η τριτεγγύηση ζητείται από τον εκδότη αυτού για δική 
του ασφάλεια και τότε παρέχεται υπέρ του αποδέκτη. Ακόμα, ζη
τείται από αυτόν που πρόκειται να αποκτήσει τη συναλλαγματική 
και τότε παρέχεται υπέρ του εκδότη, του αποδέκτη , του οπισθο- 
γράφου ή και του τριτεγγυητή ακόμα1 2.

Στην τριτεγγύηση σημειώνεται συνήθως το πρόσωπο υπέρ του 
οποίου δίδεται. Αν το πρόσωπο αυτό δεν σημειώνεται, θεωρείται, 
κατά νόμο ότι η τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του εκδότη.

Φυσικότερο θα ήταν στην περίπτωση αυτή να θεωρείται ότι η 
τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του αποδέκτη. Ενδέχεται όμως στη συ
ναλλαγματική να μην υπάρξει αποδοχή , οπότε δε θα λειτουργούσε 
η τριτεγγύηση , αν ήταν κατά νόμο υπέρ του αποδέκτη. Για να μη 
χαθεί λοιπόν , η ενίσχυση της συναλλαγματικής από την τριτεγγύη
ση , ο νόμος όρισε ότι όταν δε σημειώνεται υπέρ τίνος δίδεται θεω
ρείται ότι δόθηκε υπέρ του εκδότη , του οποίου η υπογραφή υπάρ
χει οπωσδήποτε3.

1. Α. Κιάντου Παμπσύκη , Δίκαιον Αςιογράφων, 1989 , σελ. 137
2. Α. Κιάντου Παμτιούκη , Δίκαιον Αςιογράφων, 1989 , σελ. 138
3. Δελσύκας Αξιόγραφα 3η έκδοση 1980 σελ. 146
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5. Τύπος και περιεχόμενο της τριτεγγυήσεως
Α) Η τριτεγγύηση πρέπει να είναι έγγραφη και μάλιστα να γρά

φεται στη συναλλαγματική ή στο πρόθεμα ή και σε αντίγραφο της 
συναλλαγματικής. Αν συνεπώς δοθεί προφορικά ή με χωριστό έγ
γραφο , δε δημιουργεί υποχρέωση από συναλλαγματική1.

Η τριτεγγύηση εκφράζεται με τις λέξεις «δια τριτεγγύηση» ή άλ
λη ισοδύναμη φράση και υπογράφεται από τον τριτεγγυητή. Ως τρι
τεγγύηση όμως θεωρείται και η απλή υπογραφή που τίθεται στην 
πρώτη πλευρά της συναλλαγματικής , εκτός αν η υπογραφή αυτή 
είναι του πληρωτή ή του εκδότη.

Κατά συνέπεια , η τριτεγγύηση δεν έχει συγκεκριμένο τύπο , που 
να επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας. Έτσι το μόνο στοιχείο που εί
ναι απαραίτητο για το τυπικό της κύρος , είναι η υπογραφή του τρι
τεγγυητή πάνω στη συναλλαγματική. Η υπογραφή πρέπει να είναι 
χειρόγραφη , όχι όμως και ιδιόγραφη γιατί και η τριτεγγύηση όπως 
κάθε ανάληψη υποχρεώσεως από συναλλαγματική μπορεί να γίνει 
με αντιπρόσωπο. Οι ενδείξεις όμως , που τυχόν υπάρχουν και που 
δηλώνουν τριτεγγύηση , φυσικά μπορούν να γράφονται και με μη
χανικό μέσο1 2.

Η τριτεγγύηση δεν έχει συγκεκριμένη θέση στη συναλλαγμα
τική. Συνεπώς , μπορεί να τίθεται στην εμπρός ή στην πίσω πλευρά 
του τίτλου. Όμως , για να θεωρηθεί και να λειτουργήσει ως τριτεγ
γύηση μια απλή υπογραφή πρέπει να βρίσκεται στο εμπρός μέρος 
της συναλλαγματικής. Άλλωστε απλή υπογραφή στο πίσω μέρος της 
συναλλαγματικής, θεωρείται λευκή οπισθογράφηση. Πάντως, η 
συναγωγή τριτεγγυήσεως από απλή υπογραφή στο εμπρός μέρος 
της συναλλαγματικής δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα3.
Β) Χρονολογία τριτεγγυήσεως δε χρειάζεται.

Εξ’ άλλου , δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μας , ο χρόνος κα
τά τον οποίο δίδεται η τριτεγγύηση. Δεδομένου ότι ο νόμος δε θέτει 
περιορισμό πραγματικά, η τριτεγγύηση μπορεί να δοθεί πριν και 
μετά τη λήξη της συναλλαγματικής , ακόμα και μετά την πάροδο 
της προθεσμίας προς σύνταξη διαμαρτυρικού ή και μετά τη σύνταξη 
διαμαρτυρικού.

Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι η τριτεγγύηση , όπως και η 
οπισθογράφηση μπορεί να δίδεται και μετά τη λήξη της συναλλαγ
ματικής όχι όμως και μετά την πάροδο της προθεσμίας προς σύντα
ξη ή μετά τη σύνταξη διαμαρτυρικού. Κατά την άποψη αυτή , τρι
τεγγύηση που δίδεται μετά την παρέλευση της συναλλαγματικής σε

1. Δελούκας αξιόγραφα 3η έκδ. 1980 σελ. 147
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 . σελ. 140
3. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 140



κατάσταση ανάγκης μπορεί να έχει τα αποτελέσματα μόνο εγγυή- 
σεως του κοινού δικαίου.

Η άποψη αυτή δε φαίνεται επαρκώς θεμελιωμένη γιατί από τη 
ρύθμιση που ισχύει για την οπισθογράφηση , με το επιχείρημα α
ντιδιαστολής , μόνο το αντίθετο συμπέρασμα μπορεί να συναχθεί. 
Πραγματικά επειδή ο χρονικός περιορισμός της δυνατότητας οπι- 
σθογραφήσεως ήταν απαραίτητος από το σκοπό της οπισθογραφή- 
σεως , ο νομοθέτης , χάραξε με σαφήνεια τα όρια του χρόνου της. 
Δεν έκανε το ίδιο για την τριτεγγύηση , προφανώς γιατί δεν ήταν 
αναγκαίο. Συνεπώς δε δικαιολογείται η κατ’ αναλογία επέκταση της 
ρυθμίσεως. Αντίθετα μάλιστα , θα έλεγε κανείς ότι η τριτεγγύηση 
που δίδεται σε συναλλαγματική που έφθασε στο τέλος της λειτουρ
γίας της , αποκτά μεγαλύτερη σημασία γιατί εξασφαλίζει την εί
σπραξη της , πράγμα που είναι και ο σκοπός της τριττεγγυήσεως1.

Γ) Από το άλλο μέρος , η υποχρέωση υπέρ της οποίας δίδεται η 
τριτεγγύηση πρέπει να είναι τυπικά έγκυρη , δε χρειάζεται όμως να 
είναι και ουσιαστικά έγκυρη.
Έτσι, προϋπόθεση για το κύρος της τριτεγγυήσεως είναι να έχει 
δοθεί υπέρ τυπικά έγκυρης υποχρεώσεως και, φυσικά, πάνω σε 
τυπικά έγκυρη συναλλαγματική. Αντίθετα το κύρος της τριτεγγυή- 
σεως δε θίγεται αν η υποχρέωση υπέρ της οποία έχει δοθεί πάσχει 
από ουσιαστικά ελαττώματα (π.χ. από έλλειψη ικανότητας προς α
νάληψη υποχρεώσεως από συναλλαγματική ή από πλαστότητα της 
υπογραφής). Επίσης δε θίγεται, ακόμα και αν είναι ανύπαρκτός ο 
κατονομαζόμενος υπερού η τριτεγγύηση.

Ο νομοθέτης αντιμετωπίζει κατά τρόπο αντίθετο την περίπτωση 
υπάρξεως τυπικών ελαττωμάτων στην υποχρέωση υπέρ της οποίας, 
η τριτεγγύηση , από την περίπτωση υπάρξεως ουσιαστικών ελαττω
μάτων σ’ αυτή. Η αντιμετώπιση αυτή όμως , είναι προσαρμοσμένη 
στο πνεύμα του δικαίου των αξιόγραφων. Πραγματικά, τα τυπικά 
ελαττώματα της υποχρεώσεως υπέρ της οποίας η τριτεγγύηση συ
νάγονται από τον ίδιο τίτλο , γι’ αυτό και ο κομιστής μπορεί εύκολα 
να διαπιστώσει αν η τριτεγγύηση είναι έγκυρη ή άκυρη. Το αντίθετο 
συμβαίνει με τις ουσιαστικές ελλείψεις για τις οποίες ο τίτλος δεν
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αποκαλύπτει τίποτα στον κομιστή .

Εξ’ άλλου η τριτεγγύηση πρέπει κατ’ αρχή , να δίδεται σύμφωνα 
με το περιεχόμενο της συναλλαγματική. Η μόνη παρέκκλιση που 
επιτρέπει ο νόμος, είναι η παροχή μερικής τριτεγγυήσεως , δηλ. 
τριτεγγυήσεως για μέρος μόνο του ποσού της συναλλαγματικής. 1 2

1. Α Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 141
2. Α Κιάντου Παμπούκη, Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 141 -142
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Με την τριτεγγύηση αυτή όπως είναι φανερό , ο τριτεγγυητής πε
ριορίζει την ευθύνη του σε μέρος μόνο του ποσού της υποχρεώσεως 
υπέρ της οποίας τριτεγγυάται. Η δυνατότητα αυτή του τριτεγγυητή 
αντιστοιχεί στη δυνατότητα του οπισθογράφου να περιορίσει την 
ευθύνη του.

Εκτός όμως από τον περιορισμό της ευθύνης ως προς το ποσό 
που ρητά επιτρέπει ο νόμος , γεννάται το ερώτημα αν επιτρέπονται 
και άλλοι περιορισμοί στην τριτεγγύηση. Και όσο αφορά τους πε
ριορισμούς που επιτρέπονται στο δίκαιο της συναλλαγματικής για 
άλλες υποχρεώσεις , η απάντηση δεν μπορεί να είναι καταφατική. 
Όσο αφορά όμως τους περιορισμούς που δεν επιτρέπονται συνήθως 
(όπως η προσθήκη όρου ή αιρέσεως) , η απάντηση δεν είναι εύκολη. 
Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να δεχθεί κανείς είτα ότι η τρι
τεγγύηση είναι άκυρη , είτα ότι είναι έγκυρη με τους περιορισμούς 
που έθεσε ο τριτεγγυητής. Η δεύτερη λύση κατά τη γνώμη μας , εί
ναι επιεικέστερη και σύμφωνη με το σκοπό που επιδιώκει η τριτεγ
γύηση. Έστω και με περιορισμούς πραγματικά η τριτεγγύηση είναι 
προς το συμφέρον τόσο του κομιστή όσο και των λοιπών υπογρα- 
φέων γιατί οπωσδήποτε ενισχύει τη συναλλαγματική. Εξ’ άλλου η 
λύση αυτή μπορεί να στηριχθεί και στο γεγονός ότι για την τριτεγ
γύηση δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την εξάρτηση της 
από όρο , αίρεση άλλη , όπως συμβαίνει για την έκδοση και την ο
πισθογράφηση1.

6. Ευθύνη του τριτεγγυητή

Α) Η διάταξη που καθορίζει την ευθύνη του τριτεγγυητή , παρά 
τη σαφή διατύπωση της (ο τριτεγγυητής ενέχεται καθ’ ον τρόπο και 
ο υπέρου η τριτεγγύησις)
δημιουργεί ορισμένα ερμηνευτικά προβλήματα. Και αυτό , γιατί α
πό το συσχετισμό της με άλλες διατάξεις , συνάγεται ότι η τριτεγ
γύηση έχει διφυή χαρακτήρα. Η τριτεγγύηση πραγματικά, ως εγγύ
ηση είναι εξαρτημένη από την υποχρέωση αυτού υπέρ του οποίου 
παρέχεται και ως υποχρέωση από συναλλαγματική , έχει την αυτο
τέλεια που έχουν όλες οι υποχρεώσεις από τη συναλλαγματική. Εί
ναι φανερό λοιπόν , ότι η έκταση της ευθύνης του τριτεγγυητή θα 
καθορισθεί διαφορετικά αν στο κέντρο βάρους τοποθετήθηκε στον 
αυτοτελή χαρακτήρα της τριτεγγυήσεως από ότι αν αυτό τοποθετή
θηκε στον παρακολουθηματικό της χαρακτήρα1 2.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 142-143
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 143-144



Β) Αν πάρει κανείς ως βάση την πρώτη εκδοχή που φαίνεται και 
ορθότερη ( την εκδοχή δηλ. ότι η τριτεγγύηση έχει αυτοτελή χαρα
κτήρα) σημαίνει ότι ο τριτεγγυητής έχει την ευθύνη , που απορρέει 
από την ιδιότητα με την οποία εμφανίζεται στη συναλλαγματική αυ
τός υπέρ του οποίου τριτεγγυήθηκε. Συνεπώς ο τριτεγγυητής του 
αποδέκτη ευθύνεται όπως ο αποδέκτης , δηλ. άμεσα και ο τριτεγ
γυητής του εκδότη ή του οπισθογράφου ευθύνεται όπως αυτός , 
δηλ. από αναγωγή και με τις προϋποθέσεις της αναγωγής.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή λοιπόν , ο χρόνος παραγραφής των 
αξιώσεων κατά του τριτεγγυητή καθορίζεται από το χρόνο παρα
γραφής των αξιώσεων κατά του υπερού η τριτεγγύηση. Επίσης σε 
περίπτωση μερικής αποδοχής , ο τριτεγγυητής του αποδέκτη ευθύ- 
νεται μέχρι το ποσό της αποδοχής , δεδομένου άλλωστε ότι δεν υ
πάρχει κύρια ενοχή για ολόκληρο το ποσό της συναλλαγματικής1.

Από το άλλο μέρος όμως , ρήτρες ή άλλα στοιχεία που τυχόν υ
πάρχουν στη συναλλαγματική και επηρεάζουν τη διαμόρφωση της 
ευθύνης του υπερού η τριτεγγύηση ενεργούν υπέρ ή κατά του τρι
τεγγυητή μόνο σε περίπτωση που ενεργούν για όλους τους υπογρα
φείς της συναλλαγματικής. Αντίθετα ρήτρες ή στοιχεία που ενερ
γούν μόνο γι’ αυτόν που τα έθεσε στη συναλλαγματική δεν ενερ
γούν για τον τριτεγγυητή του. Έτσι π.χ. η ρήτρα «ανέξοδος επι
στροφή» όταν αναγράφεται από τον εκδότη παράγει τα αποτελέσμα
τα της απέναντι σε όλους τους υπογραφείς συνεπώς και απέναντι 
στον τριτεγγυητή οποιουδήποτε υπογραφέα. Αντίθετα αν η ρήτρα 
αναγράφεται από τον οπισθογράφο , παράγει τα αποτελέσματα της 
μόνο απέναντι σ’ αυτόν και συνεπώς όχι απέναντι στον τριτεγγυητή 
του τόσο περισσότερό , άλλωστε όσο ο τριτεγγυητής έχει και αυτός 
το δικαίωμα να αναγράφει τη ρήτρα αυτή με την ίδια συναλλαγμα
τική , η ρήτρα «ουχί εις διαταγή» πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απο
τελέσματα ως προς τον τριτεγγυητή , μόνο όταν αναγράφεται από 
τον εκδότη και όχι όταν αναγράφεται από τον οπισθογράφο1 2 3.

Δεν ενεργεί υπέρ του τριτεγγυητή ακόμα, η ρήτρα του υπερού 
για απαλλαγή του από την ευθύνη για την αποδοχή ή την πληρωμή. 
Αν δέχεται κανείς το αντίθετο , η τριτεγγύηση δε θα είχε αντικείμε
νο στην περίπτωση που η ρήτρα απαλλάσσει τον υπερού από κάθε 
είδος ευθύνης. Τέλος, άλλες τροποποιήσεις που περιέχονται στην 
αποδοχή δεν ενεργούν απέναντι στον τριτεγγυητή , εκτός αν επα-

λ

ναληφθούν από αυτόν .
1. Α Κιάντου Παμπσύκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 144
2. Δελούκας Αςιόγρφα 311 έκδ. 1980 σελ 149
3. Α Κιάντου Παμπσύκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 145



Αντίθετα, αν ξεκινήσει κανείς από την άποψη ότι περισσότερο 
βαρύνει ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας της τριτεγγυήσεώς η 
διάταξη πρέπει να έχει την εξής έννοια : ότι η ευθύνη του τριτεγ
γυητή καθορίζεται ακριβώς με το μέτρο της ευθύνης που έχει ο συ
γκεκριμένος υπόχρεος υπέρ του οποίου παραχωρήθηκε η τριτεγγύ
ηση. Και κατά την άποψη αυτή συνεπώς ανάλογα με το αν η τριτεγ
γύηση δόθηκε υπέρ του αποδέκτη ή άλλου υπόχρεου ο τριτεγγυητής 
ευθύνεται άμεσα από αναγωγή. Η άποψη αυτή όμως δε μένει στο 
βασικό αυτό σημείο.
Προχωρώντας πέρα από αυτό , δέχεται ότι και όλες οι ειδικές συν
θήκες που καθορίζουν το μέτρο της ευθύνης του συγκεκριμένου υ- 
περού η τριτεγγύηση επηρεάζουν και την ευθύνη του τριτεγγυητή 
του1.

Ανεξάρτητα από τη θέση που παίρνει κανείς στο ζήτημα που εξε
τάσθηκε μέχρι τώρα -το ζήτημα δηλ. αν το βάρος τίθεται στον πα- 
ρακολουθηματικό ή αντίθετα στον αυτοτελή χαρακτήρα της τριτεγ- 
γυήσεως- όλοι συμφωνούν ότι ο τριτεγγυητής δε δικαιούται να προ
τείνει κατά του κομιστή τις ενστάσεις που ανήκουν στον υπερού η 
τριτεγγύηση , εκτός αν αφορούν προσωπικώς και τον τριτεγγυητή1 2.
7. Δικαιώματα του τριτεγγυητή που πλήρωσε τη συναλλαγματική.

Ο τριτεγγυητής πληρώνοντας τη συναλλαγματική αποκτά τα δι
καιώματα πάνω στη και από τη συναλλαγματική , αλλά δεν υπει
σέρχεται ακριβώς στη θέση του κομιστή στον οποίο πλήρωσε. 
Πραγματικά, ενώ ο κομιστής έχει υπεύθυνους απέναντι του όλους 
τους προηγούμενους από αυτόν υπογραφείς , ο τριτεγγυητής απο
κτά τα δικαιώματα από τη συναλλαγματική μόνο κατά του υπερού η 
τριτεγγύηση και κατ’ αυτών που ενέχονται απέναντι στον υπερού3. 
Αυτό ορίζεται ρητά στο νόμο είναι όμως και μία λογική συνέπεια, 
όπου ο τριτεγγυητής ευθύνεται όπως ο υπερού. Πραγματικά, ο τρι
τεγγυητής ευθύνεται απέναντι στους υπογραφείς που παρεμβάλλο
νται μεταξύ του κομιστή στον οποίο πλήρωσε και του υπερού τρι- 
τεγγυήθηκε. Και αφού ευθύνεται απέναντι σ’ αυτούς , δεν είναι δυ
νατό να στραφεί κατ’ αναγωγή εναντίον τους.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω , ο τριτεγγυητής του αποδέκτη μπορεί 
να στραφεί μόνο κατά του αποδεκτή. Και από την άποψη αυτή , η 
ευθύνη του τριτεγγυητή δεν είναι ακριβώς η ίδια με την ευθύνη του 
αποδέκτη (υπερού). Γιατί ο αποδέκτης , τελευταίος στη σειρά των 
υπόχρεων , δεν μπορεί από κανένα να αναζητήσει όσα κατέβαλε.

Ο τριτεγγυητής που πλήρωσε τη συναλλαγματική αποκτά δικαί
ωμα αναγωγής από το δίκαιο της συναλλαγματικής.

1. Δελούκας Αξιόγραφα 3η έκδοση σελ 149
2. Α  Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 146
3. Α  Κιάντου Παμπούκη, Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 147



3 Πραγματικά, ο τριτεγγυητής αποκτά «τα εκ της συναλλαγματι
κής απορρέοντα δικαιώματα» , δηλ. τόσο το δικαίωμα «επί» όσο και 
το δικαίωμα «εκ» του εγγράφου της συναλλαγματικής. Πάντως το 
δικαίωμα του από το έγγραφο δεν περιορίζεται στο ποσό της συ
ναλλαγματικής , αλλά επεκτείνεται και σε ότι αναγκάσθηκε να πλη
ρώσει επιπλέον.

Εξ* άλλου , όπως κάθε κομιστής της συναλλαγματικής έτσι και ο 
τριτεγγυητής αποκτά το δικαίωμα «εκ» του εγγράφου απαλλαγμένο 
από ενστάσεις. Συνεπώς ενστάσεις που θα μπορούσαν να προβλη
θούν κατά του κομιστή που πληρώθηκε, δεν αντιτάσσονται κατά 
του τριτεγγυητή που πλήρωσε1.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων ? 1989 , σελ. 147 - 148



8. Αυτοτέλεια της τριτεγγυήσεως

Όπως αναφέρθηκε ήδη , η τριτεγγύηση έχει διφυή χαρακτήρα. Ως 
εγγύηση , είναι παρεπόμενη στην υποχρέωση υπέρ της οποίας δίδε
ται , δηλ. στην κύρια υποχρέωση και ως υποχρέωση από συναλλαγ
ματική, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την κύρια υποχρέωση. 
Ερωτάται όμως , μέχρι ποιου σημείου φθάνει ο παρακολουθηματι- 
κός χαρακτήρας της τριτεγγυήσεως και συνεπώς , σε ποίο βαθμό 
υπάρχει η αυτοτέλεια της από την κύρια υποχρέωση. Η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό έχει σημασία, κυρίως, για τον καθορισμό της 
ευθύνης και των δικαιωμάτων του τριτεγγυητή. Και η απάντηση αυ
τή συνάγεται από το κείμενο του νόμου , αφού ληφθεί όμως υπ’ ό
ψη ο σκοπός της τριτεγγυήσεως και οι γενικές αρχές του δικαίου 
των αξιόγραφων. Ειδικότερα:

Α) Ο παρεπόμενος χαρακτήρας της τριτεγγυήσεως συνάγεται 
κατ’ αρχήν από κάποιες διατάξεις , οι οποίες εκφράζουν με σαφή
νεια τούτο : ότι η τριτεγγύηση εξασφαλίζει πληρωμή της υποχρεώ- 
σεως από τη συναλλαγματική κάποιου από τους υπογραφείς της. 
Ακόμα ο παρεπόμενος χαρακτήρας της τριτεγγυήσεως , συνάγεται 
με κάποιες ειδικότερες διατάξεις. Σύμφωνα με αυτές , ο τριτεγγυη
τής ενέχεται κατά τον τρόπο που ενέχεται και ο υπερού η τριτεγγύ
ηση. Καθώς και ότι η υποχρέωση του τριτεγγυητή είναι άκυρη , ό
ταν είναι άκυρη για τυπικό λόγο η ενοχή υπέρ της οποίας τριτεγ- 
γυήθηκε1.

Β) Την αυτοτέλεια της τριτεγγυήσεως απέναντι στην υποχρέωση 
υπέρ της οποίας δίδεται θεμελιώνουν κάποιες άλλες διατάξεις , 
σύμφωνα με τις οποίες :

1) Ο τριτεγγυητής μπορεί να δώσει μερική μόνο τριτεγγύηση. 
Στην περίπτωση αυτή πραγματικά, η ευθύνη του τριτεγγυητή είναι 
μικρότερη από την ευθύνη του υπερού.

2) Καθιερώνεται αυτοτελές δικαίωμα του τριτεγγυητή να ανα
γράψει στη συναλλαγματική τη ρήτρα «ανέξοδος επιστροφή». Αν ο 
τριτεγγυητής έχει αναγράψει τη ρήτρα αυτή ο κομιστής απαλλάσσε
ται από την υποχρέωση να συντάξει δια μαρτυρικό προκειμένου να 
ασκήσει αναγωγή εναντίον του. Και τότε , αν ο υπερού δεν έχει α
ναγράψει την ίδια ρήτρα, η ευθύνη του τριτεγγυητή του είναι βα
ρύτερη1 2.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 148
2. Α . Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 149
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Γίνεται δεκτό , εξ’ άλλου ότι ο τριτεγγυητής μπορεί να προσθέσει 
αυτοτελώς στην τριτεγγύηση και άλλες ρήτρες , μεταξύ των οποίων 
και τη ρήτρα «άνευ ευθύνης δια την αποδοχήν». Στην περίπτωση 
λοιπόν πόυ οι ρήτρες αυτές. Ευνοούν τον τριτεγγυητή , αν δεν τις 
έχει αναγράψει και ο υπερού , ο πρώτος έχει ευθύνη ελαφρότερη 
από το δεύτερο.

3) Η υποχρέωση του τριτεγγυητή είναι ισχυρή και όταν η ενοχή 
για την οποία τριτεγγυήθηκε είναι άκυρη για ουσιαστικούς λόγους.

Γ) Από όλες τις προαναφερόμενες διατάξεις, οι πιο σημαντικές 
και οι περισσότερες είναι αυτές που αναφέρονται στην αυτοτέλεια 
της τριτεγγυήσεως. Και αυτό είναι φυσικό. Γιατί ο νομοθέτης , ει- 
σάγοντας στο δίκαιο της συναλλαγματικής το θεσμό της εγγυήσεως 
, που από τη φύση τον έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα έπρεπε 
να τον προσαρμόσει στο δίκαιο που διέπει τη συναλλαγματική. Συ
νεπώς , έπρεπε να εξοπλίσει την υποχρέωση του τριτεγγυητή με την 
αυτοτέλεια που έχουν όλες οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με 
τη συναλλαγματική και για να εξασφαλίσει την αυτοτέλεια της υπο- 
χρεώσεως αυτής που από τη φύση της έχει παρακολουθηματικό χα
ρακτήρα , έπρεπε να εκφραστεί με σαφήνεια, ώστε να μην απομεί
νουν κενά που θα μπορούσαν να πληρωθούν με κανόνες σύμφωνους 
με το δίκαιο της τριτεγγυήσεως αλλά αντιθέτως με το δίκαιο της 
συναλλαγματικής1.

Ο νομοθέτης λοιπόν παίρνει υπ’ όψιν του τον παρακολουθημα
τικό χαρακτήρα της τριτεγγυήσεως, μόνο στο βαθμό που αυτός εί
ναι απαραίτητος για να λειτουργήσει η τριτεγγύηση ως θεσμός που 
εξασφαλίζει την υποχρέωση άλλου. Πέρα από το μέτρο αυτό , κα
θιερώνει την αυτοτέλεια της τριτεγγυήσεως, ώστε αυτή να μπορέ
σει να λειτουργήσει και να εκπληρώσει τον προορισμό της μέσα 
στα πλαίσια του δικαίου των αξιόγραφων. .....

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 149
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Πραγματικά, σκοπός της τριτεγγυήσεως είναι η ενίσχυση της 
συναλλαγματικής με την υπογραφή ενός ακόμα προσώπου. Ο σκο
πός αυτός όμως, δεν μπορεί να εκπληρωθεί με επιτυχία και σύμφω
να με τη φύση της υποχρέωσης υπέρ της οποίας δίδεται, παρά μόνο 
αν η ενίσχυση αυτή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η ενί
σχυση στην οποία αποβλέπουν όλες οι υπογραφές που τίθενται στη 
συναλλαγματική. Θα ήταν , συνεπώς , αδιανόητη η πραγματοποίη
ση του σκοπού της τριτεγγυήσεως αν η υποχρέωση του τριτεγγυητή 
δεν υπαγόταν στην αρχή της αυτοτέλειας και αν ο τριτεγγυητής δεν 
εντασσόταν στον κύκλο αυτών που ευθύνονται απέναντι στον κομι
στή εις ολόκληρο για την πληρωμή της συναλλαγματικής.

Ως κανόνας συνεπώς , για την τριτεγγύηση πρέπει να θεωρηθεί η 
αυτοτέλεια και ως εξαίρεση η εξάρτηση της από την υποχρέωση υ
πέρ της οποίας δίδεται. Το χαρακτηριστικό αυτό , άλλωστε είναι ε
κείνο που διαφοροποιεί την τριτεγγύηση από την εγγύηση του αστι
κού δικαίου1.

9. Διάκριση της τριτεγγυήσεως από την εγγύηση του αστικού δί
καιου. Εγγύηση προς ενίσχυση συναλλαγματικής.

Η τριτεγγύηση έχει τον ίδιο σκοπό με την εγγύηση του αστικού 
δικαίου , δηλαδή έχει και αυτή σκοπό την ενίσχυση της οφειλής κά
ποιου άλλου. Αλλά, όπως επανειλημμένα αναφέρθηκε , εμφανίζει 
πολλές διαφορές από αυτή. Από το γεγονός ότι η εγγύηση του αστι
κού δικαίου είναι πάντα παρεπόμενη ενοχή ενώ η τριτεγγύηση , σε 
μεγάλη κλίμακα είναι ανεξάρτητη από την ενοχή υπέρ της οποίας 
δίδεται, απορρέουν επιμέρους διαφορές , από τις οποίες οι σπου
δαιότερες είναι οι ακόλουθες2.

Α) Ο τριτεγγυητής ευθύνεται ακόμα και όταν η υποχρέωση του 
υπερού είναι ακόμη για ουσιαστικούς - όχι όμως και για τυπικούς - 
λόγους. Ο εγγυητής αντίθετα, ευθύνεται μόνο όταν η κύρια οφειλή 
είναι έγκυρη συνεπώς μ δεν ευθύνεται όταν η κύρια οφειλή είναι 
άκυρη για οποιοδήποτε λόγο είτε τυπικό είτε ουσιαστικό.

Β) Ο τριτεγγυητής, δε δικαιούται να αντιτάξει κατά του κομιστή 
ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις του κομιστή με 
τον υπερού η τριτεγγύηση. Αντίθετα, ο εγγυητής όχι μόνο δικαιού
ται αλλά και υποχρεούται να αντιτάξει κατά του δανειστή του βάσι
μες ενστάσεις του πρωτοφειλέτη και αν παραλείψει να τις αντιτάξει 
, χάνει το δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 150
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Γ) Ο τριτεγγυητής δεν έχει κατά του κομιστή την ένσταση της δι- 
ζήσεως , την οποία αντίθετα έχει ο εγγυητής. Έτσι, ο τριτεγγυητής 
είναι υποχρεωμένος να πληρώσει και αν ο κομιστής δε στράφηκε 
προηγουμένως κατά του υπερού η τριτεγγύηση1.

Με ειδικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα εξοπλισμένη η τρι
τεγγύηση , όπως παρατηρήθηκε , είναι προσαρμοσμένη στο δίκαιο 
της συναλλαγματικής. Έ τσι, συνεπάγεται οξύτερη ευθύνη του τρι
τεγγυητή από την ευθύνη του κοινού εγγυητή και από την άποψη 
αυτή , ευνοεί τον κομιστή και ενισχύει την αμφίβολή ασφάλεια μιας 
συναλλαγματικής.

Αλλά η εγγύηση του κοινού δικαίου , όταν δίδεται για ενίσχυση 
υποχρεώσεως από συναλλαγματική , έχει δύο πλεονεκτήματα απέ
ναντι στην τριτεγγύηση. Πρώτο , είναι ευνοϊκότερη για τον εγγυητή 
, αφού συνεπάγεται ελαφρότερη ευθύνη του , γι’ αυτό και δίδεται 
πιο εύκολα και δεύτερο , δε φαίνεται στη συναλλαγματική και γ ι’ 
αυτό , δεν αποκαλύπτει τις αμφιβολίες που ανέκυψαν για την ασφά
λεια της.

Για τους λόγους αυτούς, δεν αποκλείεται υποχρέωση από συ
ναλλαγματική να ενισχύεται με κοινή εγγύηση. Η εγγύηση αυτή , 
βέβαια διέπεται από το δίκαιο του Αστικού Κώδικα περί εγγυήσεως. 
Όμως , από τη σύνδεση της με υποχρέωση από συναλλαγματική , 
κατ’ ανάγκη δημιουργούνται προβλήματα που εγγίζουν το δίκαιο 
των αξιογράφων. Και τέτοια προβλήματα είναι αυτά που αφορούν 
τα δικαιώματα που αποκτά από αναγωγή ο εγγυητής πληρώνοντας 
τον κομιστή της συναλλαγματικής1 2.

1. Α. Κιάντου Παμπσύκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 151
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 151-152
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΑΓΩΓΉ

1. Έννοια και διακρίσεις της αναγωγής

Α) Αναγωγή είναι η επιδίωξη της απαίτησης από την συναλλαγ
ματική κατά των προσώπων που είχαν υποχρέωση για πληρωμή ή 
αποδοχή , πριν από αυτόν που ασκεί την αναγωγή1.

Για την πληρωμή της συναλλαγματικής ευθύνεται όχι μόνο ο α
ποδέκτης αλλά και όλοι οι άλλοι υπογραφείς της: Ο εκδότης , οι ο- 
πισθογράφοι και οι τριτεγγυητές που τυχόν υπάρχουν. Εδώ όμως η 
ευθύνη του αποδέκτη είναι ευθεία και υπάρχει χωρίς τη συνδρομή 
οποιοσδήποτε άλλης προϋποθέσεως, η ευθύνη των άλλων υπογρα- 
φέων είναι επικουρική δηλαδή , υπάρχει μόνο με ορισμένες προϋ
ποθέσεις και μόνο όταν η συναλλαγματική περιέλθει, όπως λέγεται 
σε κατάσταση ανάγκης. Πραγματικά , μόνο στην περίπτωση αυτή ο 
κομιστής έχει δικαίωμα αναγωγής, δικαίωμα δηλαδή να στραφεί 
κατά των προσώπων που ευθύνονται επικουρικά για την πληρωμή 
της συναλλαγματικής.

Δικαίωμα αναγωγής κατ’ αρχή έχει ο κομιστής όταν η συναλλαγ
ματική δεν πληρωθεί κατά τη λήξη της από τον πληρωτή , αποδεκτή 
ή μη. Δικαίωμα αναγωγής όμως , έχει και ο κομιστής και όταν πριν 
από τη λήξη υπάρξει άρνηση αποδοχής ή όταν συντρέξουν ειδικές 
συνθήκες εξ’ αιτίας των οποίων η πληρωμή της συναλλαγματικής 
γίνεται επισφαλής1 2.

Οι ειδικές αυτές συνθήκες είναι οι εξής: α) Η πτώχευση του πλη
ρωτή , αποδέκτη ή μη β) Η απλή παύση των πληρωμών του γ) Η 
κατάσχεση της περιουσίας του που απέβη άκαρπη και δ) Η πτώχευ
ση του εκδότη μη αποδέξιμης συναλλαγματικής. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η πληρωμή της συναλλαγματικής κατά τη λήξη της είναι δυ
νατή αλλά όχι και βέβαιη. Γι’ αυτό ο νόμος παρέχει δικαίωμα στον 
κομιστή να στραφεί πριν από τη λήξη της συναλλαγματικής, κατά 
των υπογραφέων που ευθύνονται από αναγωγή και να ζητήσει την 
πληρωμή της συναλλαγματικής3.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις , η αναγωγή γίνεται προς πληρωμή 
της συναλλαγματικής στον κομιστή. Εκτός από αυτή την αναγωγή 
όμως , υπάρχει και η αναγωγή προς απόδοση. Και τέτοια είναι η α
ναγωγή , την οποία ασκεί αυτός που πλήρωσε κατ’ αναγωγή τη συ
ναλλαγματική και με την οποία αυτός επιδιώκει να εισπράξει τα πο

1. Αντωνία Πσυλάκσυ Ευθυμιάτου , στοιχεία Εμπορικού δικαίου Αθήνα Κομοτινή 
1991 σελ 217

2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 167
3. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 167-168



σά που κατέβαλε από τους υπογραφείς που ευθύνονται απέναντι 
του1 2.
2) Γίνονται διάφορες διακρίσεις της αναγωγής με βάση τρία διαφο
ρετικά κριτήρια και ειδικότερα το πρόσωπο που την ασκεί, την αι
τία που την προκάλεσε και τον χρόνο της άσκησης της1.

Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την αναγωγή προς πληρωμή , 
αυτή διακρίνεται σε αναγωγή λόγω μη πληρωμής σε αναγωγή λόγω 
μη αποδοχής και σε αναγωγή λόγω κλονισμού της πίστεως του 
προσώπου που κατ’ αρχή πληρώνει τη συναλλαγματική2 .

Ανάλογα με το χρόνο της άσκησης της αναγωγής πριν από τη λή
ξη της συναλλαγματικής. Η αναγωγή μετά από τη λήξη της συναλ
λαγματικής , ασκείται όταν εμφανισθεί η συναλλαγματική νόμιμα 
και εμπρόθεσμα κατά την λήξη της και δεν πληρωθεί. Ο λόγος για 
τον οποίο δεν πληρώθηκε δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί το ίδιο το γε
γονός και μόνο. Η αναγωγή πριν από τη λήξη της συναλλαγματικής 
μπορεί να οφείλεται στην μη αποδοχή της, ή ακόμα και στο γεγο
νός ότι η πληρωμή της έχει γίνει επισφαλής.

α) Στην περίπτωση της ‘αναγωγής επί μη αποδοχή ο κομιστής της 
εμφάνισε την συναλλαγματική νόμιμα και εμπρόθεσμα, αλλά ο 
πληρωτής αρνήθηκε την αποδοχή της, είτε τελείως είτε μερικά.

β) Όταν όμως ασκείται αναγωγή ‘λόγω καταστάσεως επισφαλούς 
της πληρωμής πρέπει να υπάρχει μία από τις εξής περιπτώσεις:

1) Είτε ο πληρωτής να κηρύχθηκε σε πτώχευση με δικαστική 
απόφαση

2) Είτε να έπαυσε ο πληρωτής τις πληρωμές του , έστω κι αν 
αυτό δεν βεβαιώθηκε με δικαστική απόφαση.

3) Είτε να επιβλήθηκε κατάσχεση στην περιουσία του πληρω
τή για άλλα χρέη του , η οποία όμως να μην ικανοποίησε αυτόν που 
έκανε την κατάσχεση , επειδή δεν υπήρχε ενεργητικό.

Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις δεν έχει σημασία αν ο πληρω
τής αποδέχθηκε ή όχι την συναλλαγματική.

4) Είτε τέλος στην περίπτωση μη αποδέξιμης συναλλαγματι
κής (που ο εκδότης δηλαδή απαγόρευσε την εμφάνιση της προς α
ποδοχή αν ο εκδότης της κυρήχθηκε σε πτώχευση3).

1. Αντωνία Πσυλάκαυ Ευ&υμιάτσυ , στοιχεία Εμπορικού δικαίου Αθήνα Κομοτινή 
1991 σελ 218

2. Α  Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 168
3. Αντωνία Πσυλάκαυ Ευθυμιάτου , στοιχεία Εμπορικού δικαίου Αθήνα Κομοτινή 

1991 σελ 218
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Το δικαίωμα της αναγωγής ανήκει σε διαφορετικά πρόσωπα ανά
λογα με το αν πρόκειται για αναγωγή προς πληρωμή ή για αναγωγή 
προς απόδοση των καταβληθέντων:

α) Στην αναγωγή προς πληρωμή το δικαίωμα ανήκει στο 
πρόσωπο που είναι κομιστής της συναλλαγματικής κατά το χρόνο , 
στον οποίο συμβαίνει το γεγονός που δικαιολογεί την αναγωγή.

β) Στην αναγωγή προς απόδοση αντίθετα, το δικαίωμα ανή
κει στον υπόχρεο από αναγωγή που πλήρωσε τη συναλλαγματική 
είτε αναγκαστικά, γιατί ασκήθηκε αναγωγή εναντίον του είτε με 
την θέληση του , για να αποφύγει τις δυσάρεστες οικονομικές συνέ
πειες της αναγωγής.

Η αναγωγή ασκείται κατά διαφορετικών εν μέρει προσώπων , α
νάλογα και πάλι με το είδος της. Έτσι:

1) Η αναγωγή προς πληρωμή ασκείται εναντίον οποιουδήπο- 
τε υπογραφέα της συναλλαγματικής, εκτός από τον αποδέκτη και 
τον τριτεγγυητή του συνεπώς , ασκείται εναντίον του εκδότη , των 
οπισθογράφων και των τριτεγγυητών τους , εφόσον βέβαια αυτοί 
ευθύνονται για την πληρωμή. Η αναγωγή αυτή δεν ασκείται κατά 
του αποδέκτη γιατί αυτός ευθύνεται άμεσα, χωρίς τις προϋποθέσεις 
της αναγωγής. Επίσης , δεν ασκείται κατά του τριτεγγυητή του απο
δέκτη , ο οποίος ευθύνεται όπως ο αποδέκτης.

2) Η αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων ασκείται 
εναντίον όλων των υπογραφέων που προηγούνται από αυτόν που 
πλήρωσε , γιατί αυτοί μόνο είναι υπόχρεοι απέναντι του. Η αναγω
γή αυτή ασκείται και κατά του αποδέκτη γιατί τείνει σε απόδοση 
αυτών που κατέβαλε ο πληρώσας, απέναντι στον οποίο τελευταίος 
κατά σειρά υπεύθυνος , είναι ο αποδέκτης1.

2. Τα πρόσωπα στην αναγωγή

1. Ι.Α. Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 168-169
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Για την άσκηση της αναγωγής απαιτούνται ορισμένες προϋποθέ
σεις από τις οποίες οι περισσότερες είναι ουσιαστικές και μία τυπι
κή.

1) Γενική προϋπόθεση της αναγωγής είναι η ευθύνη αυτού κατά 
του οποίου ασκείται η αναγωγή . Συνεπώς, δεν μπορεί να ασκηθεί 
αναγωγή κατά συγκεκριμένου υπογραφέα, οποίος με ρήτρα στη 
συναλλαγματική απέκλεισε ή περιόρισε την ευθύνη του. Έτσι ο εκ
δότης ή τριτεγγυητής του που με ρήτρα απέκλεισαν την ευθύνη τους 
για την αποδοχή , δεν μπορούν να αναχθούν λόγω μη αποδοχής. Ε
πίσης , ο οπισθογράφος που απέκλεισε την ευθύνη του για την απο
δοχή και την πληρωμή ή την περιόρισε απαγορεύοντας νέα οπισθο
γράφηση , στην πρώτη περίπτωση δεν μπορεί να αναχθεί από κανέ
να και στη δεύτερη μπορεί να αναχθεί μόνο από αυτόν , στον οποίο 
ο ίδιος οπισθογράφησε τη συναλλαγματική1.

2) Απαιτούνται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις, αφενός για την 
αναγωγή προς πληρωμή και αφετέρου για την αναγωγή προς από
δοση. Οι ειδικές ουσιαστικές προϋποθέσεις της αναγωγής προς 
πληρωμή είναι οι εξής:

α) ολικής ή μερικής μη πληρωμής από τον πληρωτή κατά τη 
λήξη. Προϋποτίθεται βέβαια ότι έγινε έγκυρη εμφάνιση της συναλ
λαγματικής στον κατονομαζόμενο τόπο.

β) Ολικής ή μερικής άρνησης αποδοχής της συναλλαγματι
κής. Ο λόγος αυτός δεν ισχύει, όταν πρόκειται για μη αποδέξιμη 
συναλλαγματική ή όταν έχει αποκλεισθεί η ευθύνη για την αποδο
χή·

γ) Δημιουργίας κατάστασης επισφαλούς πληρωμής. Τούτο 
συμβαίνει όταν ο πληρωτής , αποδέκτης ή όχι, κηρυχθεί σε πτώ
χευση ή παυσει τις πληρωμές του ή αποβεί άκαρπη αναγκαστική ε
κτέλεση κατά της περιουσίας του.

δ) Κήρυξης σε πτώχευση του εκδότη μη αποδέξιμης συναλ
λαγματικής.

Στις περιπτώσεις β-δ μπορεί να ασκηθεί αναγωγή και πριν από τη 
λήξη της συναλλαγματικής1 2.

3. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της αναγωγής.

1, Α. Κιάντου Παμπαύκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 169
2. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα, 1992 , σελ 112



4. Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής.
Η ύπαρξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων της αναγωγής πρέπει 

κατά κανόνα, να βεβαιώνεται κατά τρόπο επίσημο και η επίσημη 
αυτή βεβαίωση γίνεται με δημόσιο έγγραφο που λέγεται διαμαρτυ
ρικό.

Α) Το διαμαρτυρικό αποτελεί έγερση διαμαρτυρίας γι τη μη ο
μαλή εξέλιξη της ενοχής από τη συναλλαγματική. Όπως αναφέρθη
κε , είναι δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει κατά τρόπο επίσημο το 
γεγονός που δημιουργεί το δικαίωμα αναγωγής και κατά κανόνα , 
αποτελεί τυπική προϋπόθεση του δικαιώματος αναγωγής.

Ως προϋπόθεση του δικαιώματος αναγωγής , το διαμαρτυρικό 
ενδιαφέρει άμεσα τον κομιστή ( το δανειστή) , ωφελεί όμως και 
τους υπόχρεους από αναγωγή (τους οφειλέτες). Ο κομιστής πραγ
ματικά , κινδυνεύοντας να χάσει το δικαίωμα αναγωγής , θα σπεύ- 
σει ασφαλώς στις σύντομες προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, να ει- 
σπράξει τη συναλλαγματική από τον πληρωτή συνεπώς δε θα εφη
συχάσει εμπιστευόμενος στην επικουρική ευθύνη της συναλλαγμα
τικής κατ’ αναγωγή1.

Το διαμαρτυρικό εξ’ άλλου , ως μέσο αποδείξεως των ουσιαστι
κών προϋποθέσεων της αναγωγής , έχει μεγάλη σημασία για τη δι
καστική και εξώδικη προβολή των αξιώσεων από την αναγωγή. Ενώ 
ως έγγραφο με αυθεντική (βέβαιη) χρονολογία έχει και άλλες χρη
σιμότητες: π.χ. καθορίζει τις συνέπειες της οπισθογραφήσεως που 
έγινε μετά την σύνταξη του , αποδεικνύει την υπερημερία του οφει
λέτη αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των αξιώσεων του κο- 
μιστή κατά των υπόχρεων από αναγωγή .

Β) α) Το διαμαρτυρικό είναι δημόσιο έγγραφο , όπως αναφέρθη
κε , που στην Ελλάδα συντάσσεται από συμβολαιογράφο χωρίς 
πρόσληψη μαρτύρων. Σε άλλες χώρες το διαμαρτυρικό συντάσσεται 
και από άλλα πρόσωπα, ενώ σε άλλες η σύνταξη διαμαρτυρικού 
είναι προαιρετική. Στο χώρο μας το διαμαρτυρικό, μπορεί να είναι 
προαιρετικό. Συγκεκριμένα, το διαμαρτυρικό που πρέπει να συ- 
ντάσσεται στην Ελλάδα , μπορεί να αναπληρωθεί από δήλωση πού 
γράφεται χρονολογείται και υπογράφεται από τον πληρωτή πάνω 
στη συναλλαγματική , εκτός αν ο εκδότης απαιτεί στο κείμενο του 
τίτλου διαμαρτυρικό με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

β) Το περιεχόμενο του διαμαρτυρικού είναι το ακόλουθο: 1) Α
ντιγραφή της συναλλαγματικής και από τις δύο όψεις της, με όλες
τις υπογραφές που υπάρχουν σ’ αυτή 2) Βεβαίωση του γεγονότος<2
που αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση της αναγωγής .

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ.172
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ.172
3. Α Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ 172-173
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Γ) Υπάρχουν πέντε είδη διαμαρτυρικού που διακρίνονται μεταξύ 
τους με βάση τον σκοπό για τον οποίο συντάσσεται το καθένα από 
αυτά. Είναι τα εξής:

α) Διαμαρτυρικό ‘επί μη πληρωμή’. Πρόκειται για το πιο σημα
ντικό απ’ όλα, που συντάσσεται με τον σκοπό να αποδειχθεί ότι η 
συναλλαγματική δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή , παρά το γεγο
νός ότι εμφανίστηκε για πληρωμή νόμιμα και εμπρόθεσμα.

β) Διαμαρτυρικό ‘επί μη αποδοχή’ , με το οποίο αποδεικνύεται 
ότι ο πληρωτής αρνήθηκε την αποδοχή της συναλλαγματικής, παρά 
το γεγονός ότι εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για το σκοπό 
αυτό.

γ) Διαμαρτυρικό 4 επί μη χρονολόγησης της αποδοχής’. Το δια
μαρτυρικό αυτό συντάσσεται στις δύο περιπτώσεις που απαιτείται 
χρονολόγηση της αποδοχής , δηλαδή σε περίπτωση:

α) Συναλλαγματικής πληρωτέας μετά προθεσμίαν από της ό- 
ψεως και

β) Συναλλαγματικής που λόγω ειδικής ρήτρας πρέπει να εμ- 
φανισθεί για αποδοχή μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

δ) Διαμαρτυρικό " ματαίας αναζητήσεως αντιτύπου" όταν το 
πρόσωπο που κατέχει ένα αντίτυπο συναλλαγματικής αρνείται να το 
παραδώσει στον νόμιμο κομιστή άλλου αντίτυπου.

ε) Διαμαρτυρικό "ματαίας αναζητήσεως" του πρωτοτύπου, 
(διαμαρτυρικόν επί μη παραδώσει του πρωτοτύπου συναλλαγματι
κής εις τον νόμιμο κομιστήν αντιγράφου). Συντάσσεται όταν ο νό
μιμος κομιστής του αντιγράφου συναλλαγματικής θέλει να βεβαιώ
σει την άρνηση απόδοσης του πρωτοτύπου σ’ αυτόν εκ μέρους του 
κατόχου του1.

1. Αντωνία Πουλάκσυ Ευθυμιάτου , στοιχεία Εμπορικού δικαίου Αθήνα-Κομοτητή 
1991 219-220
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5. Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται σύνταξη διαμαρτυρικού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις , για την άσκηση αναγωγής δεν απαι

τείται η σύνταξη του διαμαρτυρικού. Η απαλλαγή του κομιστή από 
τη σχετική υποχρέωση μπορεί να στηρίζεται είτε στο νόμο είτε σε 
ρήτρα που αναγράφεται στη συναλλαγματική. Ειδικότερα:

Α) Ο νόμος απαλλάσσει τον κομιστή από την υποχρέωση συντά
ξεως διαμαρτυρικού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Στην περίπτωση πτωχεύσεως του πληρωτή ή του εκδότη 
συναλλαγματικής μη αποδέξιμης. Στις περιπτώσεις αυτές δε χρειά
ζεται σύνταξη διαμαρτυρικού -αφού ούτε εμφάνιση της συναλλαγ
ματικής προς πληρωμή χρειάζεται- γιατί το γεγονός που δίδει α
φορμή στην άσκηση της αναγωγής αποδεικνύεται πανηγυρικά από 
τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση.

Αντίθετα, ο νόμος δεν απαλλάσσει τον κομιστή από την υπο
χρέωση συντάξεως διαμαρτυρικού , όταν η αναγωγή ασκείται λόγω 
κλονισμού της πίστεως του πληρωτή , δηλαδή λόγω παύσεως των 
πληρωμών του ή λόγω άκαρπης κατασχέσεως σε βάρος της περιου
σίας του. Στις περιπτώσεις αυτές πραγματικά, η κατάσταση που α
ποτελεί το λόγο ασκήσεως της αναγωγής δε βεβαιώνεται κατά τρό
πο αναμφισβήτητο και εξ άλλου δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο 
πληρωτής δεν θα πληρώσει. Γι’ αυτό ο νόμος απαιτεί αφενός την 
εμφάνιση προς πληρωμή και αφετέρου τη σύνταξη διαμαρτυρικού 
σε περίπτωση μη πληρωμής1.

2) Στη περίπτωση ανωτέρας βίας που εμποδίζει την εμφάνιση 
της συναλλαγματικής και την σύνταξη διαμαρτυρικού στις καθορι
ζόμενες προθεσμίες. Κατ’ αρχή στην περίπτωση αυτή , οι προθε
σμίες που προβλέπει ο νόμος παρατείνονται. Αν όμως η ανωτέρα 
βία παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες , η αναγωγή μπορεί να 
ασκηθεί χωρίς την εμφάνιση της συναλλαγματικής και την σύνταξη 
διαμαρτυρικού.

3) Στην περίπτωση που έχει ήδη συνταχθεί διαμαρτυρικό επί 
μη αποδοχή , οπότε δεν απαιτείται σύνταξη διαμαρτυρικού επί μη 
πληρωμή , όπως άλλωστε δεν απαιτείται και εμφάνιση προς πληρω
μή. Πραγματικά , από την άρνηση του πληρωτή να αποδεχθεί ο νό-

Λ

μος συνάγει ότι θα αρνηθεί και να πληρώσει.

Β1) Συχνά, στη συναλλαγματική απαντάται ρήτρα που απαλ
λάσσει τον κομιστή από την υποχρέωση συντάξεως διαμαρτυρικού.

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αςιογράφων , 1989 , σελ. 173
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αςιογράφων , 1989 , σελ. 174-175
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Η ρήτρα αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει τη θέση του κομιστή και 
συνηθίζεται ιδίως σε συναλλαγματικές μικρής αξίας. Διατυπώνεται 
με την έκφραση «άνευ διαμαρτυρικού» ανέξοδος επιστροφή» ή άλ
λη ισοδύναμη , που πρέπει να γράφεται στη συναλλαγματική και να 
υπογράφεται. Τη ρήτρα μπορεί να την αναγράψει οποιοσδήποτε υ
πόχρεος από αναγωγή , δηλαδή ο εκδότης, ο οπισθογράφος και ο 
τριτεγγυητής.

Η ρήτρα μπορεί να απαλλάσσει τον κομιστή από την υποχρέωση 
να συντάξει διαμαρτυρικό μόνο επί μη αποδοχή ή μόνο επί μη πλη
ρωμή και για τα δύο. Αν είναι όμως γενικά διατυπωμένη , δηλαδή 
χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό , η απαλλαγή αφορά τόσο το δια
μαρτυρικό επί μη αποδοχή όσο και το διαμαρτυρικό επί μη πληρω
μή.

Β2) Η εν λόγω ρήτρα απαλλάσσει τον κομιστή μόνο από την 
υποχρέωση συντάξεως διαμαρτυρικού και τα σχετικά έξοδα. Δεν 
τον απαλλάσσει, συνεπώς , από την υποχρέωση εμφανίσεως της 
συναλλαγματικής στις τασσόμενες προθεσμίες, ούτε από την υπο
χρέωση ειδοποιήσεως του οπισθογράφου. Στο σημείο αυτό όμως 
δημιουργούνται προβλήματα αποδείξεως σχετικά με το εμπρόθεσμο 
της εμφανίσεως. Πάντως, αφού η παράλειψη συντάξεως δεν οφεί
λεται σε υπαιτιότητα του κομιστή , δεν επιτρέπεται να φέρει αυτός 
το βάρος αποδείξεως της δικής του επιμέλειας1.
Γι αυτό γίνεται δεκτό ότι η ρήτρα ανατρέπει το βάρος της αποδεί
ξεως. Αυτό σημαίνει ότι το εμπρόθεσμο της εμφανίσεως τεκμαίρε- 
ται κατά νόμο. Και ότι, αν κάποιος από τους υπογραφείς το αμφι
σβητεί , φέρει αυτός το βάρος της αποδείξεως του ισχυρισμού του. 
Η λύση αυτή είναι λογική , ιδίως μάλιστα αν το εμπρόθεσμο της 
εμφανίσεως το αμφισβητεί αυτός που ανέγραψε τη ρήτρα και με αυ
τή προκάλεσε τις δυσκολίες αποδείξεως.

Β3) Αν η ρήτρα «ανέξοδος επιστροφή» αναγράφηκε από τον εκ
δότη , έχει αποτελέσματα απέναντι σε όλους τους υπογραφείς ενώ , 
αν αναγράφηκε από οπισθογράφο ή τριτεγγυητή , έχει αποτελέσμα
τα μόνο απέναντι σ’ αυτόν που την ανέγραψε. Στην πρώτη περί
πτωση συνεπώς , η αναγωγή χωρεί εναντίον οποιουδήποτε υπογρα- 
φέα χωρίς σύνταξη διαμαρτυρικού. Και αν ο κομιστής παρά τη ρή
τρα συνέταξε διαμαρτυρικό , δεν δικαιούται να αναζητήσει τα σχε
τικά έξοδα κατά την άσκηση αναγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση , 
αντίθετα, που τη ρήτρα την ανέγραψε οπισθογράφος ή τριτεγγυη
τής ο κομιστής μπορεί να ασκήσει αναγωγή χωρίς διαμαρτυρικό 
μόνον εναντίον αυτού που υπέγραψε τη ρήτρα. Για να αναχθεί ενα

ντίον των λοιπών υπευθύνων από αναγωγή συνεπώς, πρέπει να συ- 
ντάξει διαμαρτυρικό. Επειδή λοιπόν , στην περίπτωση αυτή η σύ

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, Θεσσαλονίκη 1989, σελ.176
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νταξη διαμαρτυρικού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανα
γωγής κατά των λοιπών υπόχρεων , ο νόμος ορίζει ότι όταν η ρήτρα 
προέρχεται από οπισθογράφο ή τριτεγγυητή τα έξοδα του διαμαρ
τυρικού μπορεί να εισπραχθούν από κάθε υπογραφέα, συνεπώς και 
από αυτόν που ανέγραψε τη ρήτρα1.

Ι.Α. Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 177



Γ) Όταν η σύνταξη διαμαρτυρικού είναι απαραίτητη και παρα- 
λείφθηκε , ο κομιστής εκπίπτει από το δικαίωμα αναγωγής. Τότε ο 
κομιστής δικαιούται να στραφεί μόνο κατά του αποδέκτη και του 
τριτεγγυητή του. Η διαφορετική μεταχείριση των λοιπών υπόχρεων 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτοί ευθύνονται από αναγωγή - 
συγκεκριμένα , όταν η συναλλάγματική περιέρχεται σε κατάσταση 
ανάγκης - και γι’ αυτό , πρέπει να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ότι 
ανακύπτει θέμα ευθύνης τους. Εδώ όμως , επιβάλλεται μια διάκρι
ση: Στην περίπτωση που ο κομιστής δεν υποχρεούται να εμφανίσει 
τη συναλλαγματική προς αποδοχή και στις περιπτώσεις κλονισμού 
της πίστεως του κομιστή , η παράλειψη συντάξεως διαμαρτυρικού 
τον εμποδίζει να ασκήσει αναγωγή πριν τη λήξη , δεν τον εμποδίζει 
όμως καθ’ αυτή να ασκήσει και αναγωγή κατά τη λήξη , δηλαδή 
λόγω μη πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές πραγματικά ο κομιστής 
μπορεί να περιμένει να λήξει η συναλλαγματική , ώστε να την εμ
φανίσει προς πληρωμή και αν δεν πληρωθεί, να συντάξει διαμαρ
τυρικό για να ασκήσει αναγωγή λόγω μη πληρωμής1.

6. Ευθύνη των υπόχρεων από αναγωγή

Α) Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα, απέναντι στον κομιστή 
ευθύνονται από αναγωγή όλοι οι υπογραφείς , εκτός απσ τον απο
δέκτη και τον τριτεγγυητή του. Συνεπώς, ευθύνονται ο εκδότης, οι 
οπισθογράφοι και οι τριτεγγυητές τους. Κατ’ εξαίρεση , δεν ευθύ- 
νονται είτε για τη μη αποδοχή και τη μη πληρωμή είτε για τη μια 
μόνο οι οπισθογράφοι οι οποίοι με ρήτρα απέκλεισαν την ευθύνη 
τους ή την περιόρισαν μόνο υπέρ αυτού προς τον οποίον οι ίδιοι. 
Κατ’ εξαίρεση επίσης, δεν ευθύνονται για τη μη αποδοχή ο εκδότης 
και οι τριτεγγυητές του εκδότη και των οπισθογράφων , όταν με ρή
τρα απέκλεισαν την ευθύνη τους αυτή.

Όλα τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρο.
Συνεπώς , ο κομιστής μπορεί να τα εναγάγει όλα, ατομικά ή ομαδι
κά και το καθένα για ολόκληρο το ποσό της συναλλαγματικής. Και 
φυσικά, δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη σειρά με την 
οποία τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονται στη συναλλαγματική. Με άλ
λα λόγια , ο κομιστής δεν είναι υποχρεωμένος να στραφεί πρώτα 
κατά του αμέσως προηγούμενου υπογραφέα αλλά μπορεί να στρα
φεί κατ’ ευθείαν κατά ανωτέρου. Γι’ αυτό και η αναγωγή αυτή λέ
γεται άρρυθμη ή αλματική. Εξ’ άλλου , αν ο κομιστής ενήγαγε ένα 
από τα πρόσωπα αυτά και δεν ικανοποιήθηκε , δεν εμποδίζεται αρ
γότερα να εναγάγει άλλο ή άλλα , έστω και αν στη σειρά προηγού
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νται από αυτών που ανάχθηκε αρχικά. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις δι
ευκολύνουν φυσικά τον κομιστή , με σκοπό να αυξήσουν την κυ- 
κλοφοριακή ικανότητα της συναλλαγματικής1.

Β) Κατά τον ίδιο τρόπο διαμορφώνεται και το δικαίωμα αναγω
γής αυτού που πλήρωσε τη συναλλαγματική προς απόδοση των κα- 
ταβληθέντων. Αυτός όμως , μπορεί να στραφεί μόνο κατά των 
προηγουμένων από αυτόν υπογραφέων όχι συνεπώς κατά των μετα
γενέστερων , αφού προς αυτούς ευθύνεται ο ίδιος από αναγωγή και 
μάλιστα , τους απαλλάσσει αν πληρώσει. Στο σημείο αυτό φαίνεται 
καθαρά η διαφορά της εις ολόκληρο ευθύνης του ν.5325 από την 
αντίστοιχη ευθύνη του κοινού δικαίου. Πραγματικά , στο κοινό δί
καιο , οι υπεύθυνοι βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα όσο αφορά τις 
μεταξύ τους σχέσεις. Ενώ στο δίκαιο της συναλλαγματικής ο ένας 
είναι τοποθετημένος πίσω από τον άλλο , σε τρόπο ώστε ο καθένας 
να έχει ευθύνη απέναντι σε εκείνους που είναι μεταγενέστεροι από 
αυτόν υπογραφείς. Μόνο ο αποδέκτης καλύπτει με την ευθύνη του 
όλους και ο εκδότης όλους εκτός από τον αποδέκτη. Εξ’ άλλου , 
μόνο τον τελευταίο κομιστή καλύπτουν όλοι. Συνεπώς , αν κάποιος 
με τη σειρά των υπόχρεων πληρώσει, απαλλάσσει τους επόμενους 
από αυτόν υπογραφείς. Αν αυτός που πλήρωσε είναι ο εκδότης ε
λευθερώνει όλους εκτός από τον αποδέκτη. Και αν είναι ο αποδέ
κτης , ως βασικός υπόχρεος , απαλλάσσει και τον εκδότη2.

Ι.Α. Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 180
2. Α. Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αςιογράφων, 1989 , σελ. 180-181
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7. Αντικείμενο αναγωγής

Η αναγωγή αποβλέπει πάντα σε πληρωμή της συναλλαγματικής. 
Το ποσό όμως, που πληρώνεται από αναγωγή δεν συμπίπτει με το 
ποσό της συναλλαγματικής. Μόνο αν ο πληρωτής πληρώσει κατά τη 
λήξη καταβάλλει ποσό ίσο με το ποσό της συναλλαγματικής. Αντί
θετα , η υποχρέωση αυτού που πληρώνει από αναγωγή τις πιο πολ
λές φορές υπερβαίνει το ποσό της συναλλαγματικής - και μάλιστα 
ανάλογα με το είδος της αναγωγής - ενώ μερικές φορές είναι μικρό
τερο.

Α) Στην αναγωγή προς πληρωμή της συναλλαγματικής ο κομι
στής δικαιούται κατ’ αρχή , να ζητήσει τα ακόλουθα ποσά:

1) Το ποσό της συναλλαγματικής καθώς και τους τυχόν συμ- 
φωνηθέντες τόκους μέχρι τη λήξη εφόσον πρόκειται για συναλλαγ
ματική όψεως ή για συναλλαγματική μετά προθεσμία από την όψη. 
Το ποσό της συναλλαγματικής με τους τυχόν τόκους πρέπει να κα
ταβληθεί ολόκληρο εκτός αν πρόκειται για αναγωγή που ασκείται 
λόγω μερικής αποδοχής ή λόγω μερικής πληρωμής , οπότε κατα
βάλλεται μόνο το υπόλοιπο ποσό , αυτό δηλαδή για το οποίο δεν 
έγινε αποδοχή η πληρωμή1.

2) Τους τόκους από τη λήξη της συναλλαγματικής μέχρι την 
εξόφληση , αν πρόκειται για αναγωγή που ασκείται μετά τη λήξη. 
Στις συναλλαγματικές που εκδίδονται και είναι πληρωτέες στην Ελ
λάδα , οι τόκοι υπολογίζονται κατά το νόμιμο τόκο που ισχύει στην 
Ελλάδα2.

Αντίθετα, όταν η αναγωγή ασκείται πριν από τη λήξη από το πο
σό της συναλλαγματικής εκπίπτεται το προεξόφλημα, δηλαδή ο 
προεξοφλητικός τόκος που αναλογεί σ’ αυτό για το διάστημα από 
την πληρωμή μέχρι τη λήξη. Το προεξόφλημα υπολογίζεται σύμφω
να με την τιμή της επίσημης προεξοφλήσεως κατά το χρόνο της α
ναγωγής στον τόπο κατοικίας του κομιστή.

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 183
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 183
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3) Τα έξοδα του διαμαρτυρικού , των ειδοποιήσεων και τα 
άλλα έξοδα.

Τα έξοδα του διαμαρτυρικού αναζητούνται εφόσον η σύνταξη 
του ήταν απαραίτητη. Συνεπώς , αναζητούνται και όταν η υποχρέω
ση συντάξεως διαμαρτυρικού αποκλείσθηκε με ρήτρα γραμμένη α
πό οπισθογράφο ή τριτεγγυητή , γιατί τότε η σύνταξη διαμαρτυρι
κού είναι απαραίτητη για την άσκηση αναγωγής κατά των άλλων 
υπόχρεων.

Άλλα έξοδα που αναζητούνται είναι τα έξοδα των ειδοποιήσεων 
που τυχόν έγιναν. Σ’ αυτά όμως , δεν περιλαμβάνονται τα δικαστικά 
έξοδα και τα έξοδα εκτελέσεως που τυχόν έγιναν για την είσπραξη 
της συναλλαγματικής. Τα έξοδα αυτά απαιτούνται μόνο από τον ε
ναγόμενο που καταδικάσθηκε και πλήρωσε γιατί δεν αφορούν τους 
άλλους υπόχρεους1.

Β) Στην αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων αυτός που 
πλήρωσε τη συναλλαγματική δικαιούται να ζητήσει τα ακόλουθα 
ποσά: α) Ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε ο ίδιος β) Τους τόκους 
του ποσού αυτού από την ημέρα της πληρωμής και γ) τα έξοδα που 
έγιναν από τον ίδιο. Για τα κονδύλια αυτά ισχύουν όσα εκτέθηκαν 
ήδη σχετικά με την αναγωγή προς πληρωμή.

Η αναγωγή αυτή ασκείται από κάθε υπόχρεο από αναγωγή ενα
ντίον όλων των υπογραφέων που προηγούνται από αυτόν , εξ’ άλ
λου μπορεί να ασκηθεί πολλές φορές με συνέπεια να διογκώνεται 
ολοένα το οφειλόμενο ποσό. Επειδή λοιπόν , η διόγκωση αυτή επι
βαρύνει όλους τους υπόχρεους, ο καθένας από αυτούς αντί να πε
ριμένει να ασκηθεί εναντίον του αναγωγή , δικαιούται να εξοφλήσει 
με την θέληση του τη συναλλαγματική.

Γ) Κάθε υπόχρεος από αναγωγή που πληρώνει είτα ύστερα από 
άσκηση αναγωγής είτε οικειοθελώς, δικαιούται να ζητήσει να του 
παραδοθεί η συναλλαγματική με το διαμαρτυρικό και εξοφλημένος 
λογαριασμός. Η παράδοση των εγγράφων αυτών είναι απαραίτητη 
για να μπορέσει αυτός που πληρώνει να ασκήσει τη δική του ανα
γωγή προς απόδοση των καταβληθέντων. Η παράδοση της συναλ
λαγματικής όμως, προφυλάσσει τον οφειλέτη που πληρώνει και α
πό τον κίνδυνο να του εμφανισθεί η συναλλαγματική και πάλι προς

Λ

πληρωμή από κομιστή που την απέκτησε με καλή πίστη

Ι.Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων , 1989 , σελ. 184
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8. Ειδοποίηση

Η μη αποδοχή ή μη πληρωμή της συναλλαγματικής από τον πλη
ρωτή έχει, σοβαρές επιπτώσεις στους άλλους υπόχρεους από συ
ναλλαγματική. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να πληροφορηθούν τα 
πρόσωπα αυτά ταχέως το γεγονός της μη αποδοχής ή μη πληρωμής, 
ώστε να είναι προετοιμασμένοι ανάλογα ή και να προλάβουν την 
αναγωγή. Για τον σκοπό αυτόν ο νόμος επιβάλλει στον κομιστή να 
ειδοποιήσει μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες τόσο αυτόν που του 
οπισθογράφησε ση συναλλαγματική όσο και τον εκδότη σχετικά με 
τα γεγονότα αυτά. Οι ειδοποιήσεις ακολουθούν αλυσιδωτά προς τα 
πίσω. Κάθε οπισθογράφος που έχει ειδοποιηθεί πρέπει να ειδοποιή
σει μέσα σε δυο εργάσιμες ημέρες τον προηγούμενο οπισθογράφο1.

Το συμφέρον όμως του υπόχρεου προς ειδοποίηση είναι να την 
πραγματοποιήσει με έγγραφο , οπότε και μπορεί να αποδείξει ότι 
τηρήθηκε η προθεσμία. Η παράλειψη της ειδοποίησης δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος της αναγωγής , αλλά α
πλώς , δημιουργεί για τον υπόχρεο προς ειδοποίηση , ευθύνη για 
αποζημίωση για την ζημιά που υπέστη ο δικαιούχος της ειδοποίη
σης από την παράλειψη της1 2. Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί 
το ποσό της συναλλαγματικής3.

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 114
2. Αντωνία Πσυλάκου Ευ θυμιατού , στοιχεία Εμπορικού δικαίου 220-221
3. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 114



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Παραγραφή. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

1. Παραγραφή.

Α) Η παραγραφή των απαιτήσεων από συναλλαγματική ρυθμίζεται 
ως εξής:

1) Η απαίτηση κατά του αποδέκτη και του τριτεγγυητή του 
παραγράφεται μετά τρία χρόνια από τη λήξη της συναλλαγματικής.

2) Η απαίτηση από αναγωγή , η απαίτηση δηλ. του κομιστή 
κατά των οπισθογράφων , του εκδότη και των τριτεγγυητών τους 
παραγράφεται μετά ένα χρόνο από τη χρονολογία που συντάχθηκε 
το διαμαρτυρικό ή , σε περίπτωση που δεν υπήρχε υποχρέωση συ
ντάξεως διαμαρτυρικού , από τη χρονολογία της λήξης.

3) Οι απαιτήσεις από αναγωγή για απόδοση , οι απαιτήσεις 
των οπισθογράφων κατά άλλων οπισθογράφων, του εκδότη και των 
τριτεγγυητών τους παραγράφονται σε έξη μήνες από την ημέρα , 
κατά την οποία ο οπισθογράφος πλήρωσε τη συναλλαγματική ή από 
την ημέρα που ενήχθη.

Β) Ως προς την αναστολή και διακοπή της παραγραφής εφαρμόζο
νται οι διατάξεις του Α.Κ. Κατά την διακοπή της παραγραφή η ο
ποία ενεργεί υποκειμενικά, ορίζεται ότι η διακοπή της παραγραφής 
έχει αποτελέσματα μόνο κατά εκείνου , προς τον οποίο έλαβε χώρα 
το γεγονός που διέκοψε την παραγραφή1.

Γ) Τα αποτελέσματα της παραγραφής είναι τα ίδιο όπως κατά τον 
Α.Κ: Π παραγραφή δεν επιφέρει απώλεια της απαίτησης από τη συ
ναλλαγματική αλλά ο υπόχρεος έχει απλώς το δικαίωμα να αρνηθεί 
την παροχή. Συνεπώς η απαίτηση εξακολουθεί να υπάρχει παρά την 
παραγραφή. Τα καταβληθέντα ακόμα και όταν ο υπόχρεος δεν γνω
ρίζει την παραγραφή , δεν αναζητούνται2.

1. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα , 1992 , σελ 124
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα , 1992 , σελ 124-125
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2. Χρόνος παραγραφής

Ο χρόνος της παραγραφής ποικίλλει ανάλογα με την ιδιότητα αυ
τού κατά του οποίου στρέφεται η αξίωση , κάποτε ανάλογα και με 
την ιδιότητα του δικαιούχου.

Ειδικότερα:
Α) Οι αξιώσεις κατά του αποδέκτη παραγράφονται μετά τρία έτη 

από χρονολογία λήξεως της συναλλαγματικής, (βλέπε παράρτημα 
παρ. Νο 9)

Από τη ρύθμιση αυτή συνάγεται ότι η αφετηρία της παραγραφής 
ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο προσδιορισμό της λήξεως. 
Ειδικότερα αν πρόκειται για συναλλαγματική όψεως , ως χρονολο
γία λήξεως θα ληφθεί η τελευταία ημέρα κατά την οποία έπρεπε να 
εμφανισθεί η συναλλαγματική είτε κατά το νόμο είτε δυνάμει ρή
τρας που τυχόν έχουν θέσει ση συναλλαγματική ο εκδότης ή κά
ποιος οπισθογράφος.
Εννοείται πάντως , ότι η ημέρα λήξεως δεν υπολογίζεται στο χρόνο 
παραγραφής1.

Στην τριετή παραγραφή υπόκεινται όλες οι αξιώσεις κατά του α
ποδέκτη συνεπώς, τόσο η αξίωση του κομιστή όσο και η αξίωση 
αυτού που πλήρωσε από αναγωγή και δικαιούται σε απόδοση αυτών 
που κατέβαλε.

Στην τριετή παραγραφή υπόκεινται εξ’ άλλου και οι αξιώσεις κα
τά του τριτεγγυητή του αποδέκτη , αφού αυτός ευθύνεται όπως ο 
υπερού η τριτεγγύηση.

Β) Αν η αξίωση από τη συναλλαγματική βεβαιώθηκε με τελεσί
δικη δικαστική απόφαση ή εκτελεστό δημόσιο έγγραφο , υπόκειται 
όχι στην τριετή αλλά στην εικοσαετή παραγραφή (βλέπε παράρτημα 
παρ. Νο 10).

Σχετικά όμως με την αφετηρία της εικοσαετούς παραγραφής επι
κρατεί ζωηρή αμφισβήτηση. Κατά μία άποψη που φαίνεται να επι
κρατεί στη νομολογία, αφετηρία αποτελεί η χρονολογία εκδόσεως 
της διαταγής πληρωμής. Κατ’ άλλη άποψη αφετηρία αποτελεί η 
χρονολογία επιδόσεως της διαταγής πληρωμής στον οφειλέτη , ενώ 
πρόσφατα ο Άρειος πάγος δέχθηκε κατά πλειοψηφία ότι η τροπή 
της παραγραφής σε εικοσαετή γίνεται όχι από την έκδοση ή την επί
δοση της διαταγής πληρωμής αλλά από την τελεσίδικη απόρριψη 
της ανακοπής και αν δεν ασκήθηκε ανακοπή , από την άπρακτη πά
ροδο της προθεσμίας για άσκηση της ανακοπής.

Η μειοψηφία όμως της Αρεοπαγίτικης αποφάσεως τάσσεται με την 
πρώτη από τις παραπάνω αποφάσεις2.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 203
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 204
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Γ) Οι αξιώσεις του κομιστή κατά των οπισθογράφων του εκδότη 
και των τριτεγγυητών τους παραγράφονται μετά ένα έτος από τη 
χρονολογία του διαμαρτυρικού που συντάχθηκε εμπρόθεσμα. Αν 
τυχόν βάσει ρήτρας ο κομιστής δεν είχε την υποχρέωση να συντάξει 
διαμαρτυρικό , η παραγραφή αρχίζει από την χρονολογία της λήξε- 
ως της συναλλαγματικής.

Δ) Τέλος , οι αξιώσεις αυτού που έχει αναγωγή προς απόδοση 
παραγράφονται μετά έξι μήνες από την ημέρα κατά την οποία αυτός 
πλήρωσε τη συναλλαγματική ή ενάχθηκε προς πληρωμή. Στην πα
ραγραφή αυτή υπόκεινται τόσο οι αξιώσεις των οπισθογράφων ενα
ντίον άλλων οπισθογράφων ή του εκδότη όσο , γενικότερα και οι 
αξιώσεις κάθε υπόχρεου προς αναγωγή που πλήρωσε ή ενάχθηκε 
προς πληρωμή συνεπώς και των τριτεγγυητών.

Ο νόμος ως πρώτη αφετηρία της παραγραφής αυτής ορίζει την 
ημέρα κατά την οποία ο υπόχρεος από αναγωγή πλήρωσε και ως 
δεύτερη την ημέρα ενάρξεως της δικαστικής του διώξεως. Η δεύτε
ρη αυτή αφετηρία φαίνεται κατ’ αρχή , παράλογη και ανεπιεικείς 
για τον υπόχρεο. Πραγματικά κατά το χρόνο που ενάγεται ο υπό
χρεος δεν έχει ακόμα πληρώσει και φυσικά , δεν έχει τις προϋποθέ
σεις να ασκήσει αναγωγή. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση πάντως δι
καιολογείται από την ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των αξιώσεων 
από τη συναλλαγματική εν’ όψει μάλιστα του γεγονότος ότι η δια
δικασία εκδικάσεως των σχετικών διαφορών είναι πολύ σύντομη. 
Ακόμα η ρύθμιση αυτή μαρτυρεί την πρόθεση του νομοθέτη να ε
ξαναγκάσει τον υπόχρεο να πληρώσει χωρίς κωλυσιεργίες, με την 
απειλή του κινδύνου να χάσει την αναγωγή στο συντομότατο χρονι
κό διάστημα των έξι μηνών από την έγερση αγωγής εναντίον του1.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989 , σελ. 205



3. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Α) Σε περίπτωση παραγραφής ή απώλειας των αναγωγικών δι
καιωμάτων , όπου η ενάσκηση της απαίτησης από τη συναλλαγμα
τική δεν έχει προοπτική επιτυχίας, ο κομιστής μπορεί να ζημιωθεί, 
ιδίως όταν δεν υπάρχει πλέον η απαίτηση από την υποκείμενη σχέ
ση. Συγχρόνως ο οφειλέτης από τη συναλλαγματική υφίσταται πε
ριουσιακό όφελος, αφού θα μπορέσει να κρατήσει την παροχή , 
χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει ούτε την απαίτηση α
πό τη συναλλαγματική ούτε την απαίτηση από την υποκείμενη σχέ
ση. Συγχρόνως ο οφειλέτης από τη συναλλαγματική υφίσταται πε
ριουσιακό όφελος., αφού θα μπορέσει να κρατήσει την παροχή , 
χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει ούτε την απαίτηση ού
τε την απαίτηση από τη συναλλαγματική ούτε την απαίτηση από την 
υποκείμενη σχέση.

Παρά την κατάσταση αυτή , ο κομιστής δεν θα μπορούσε να επι- 
καλεσθεί τις Α.Κ 904 επ., διότι ο οφειλέτης δεν εμπλούτισε χωρίς 
νόμιμη αιτία. Το ότι η απαίτηση από τη συναλλαγματική παραγρά
φηκε ή επήλθε έκπτωση από τα αναγωγικά δικαιώματα , οφείλεται 
σε παράλειψη του ίδιου του κομιστή. Εξ’ άλλου , και σε μία σύμ
βαση , πωλήσεως για παράδειγμα ,δεν μπορεί να απαιτηθεί απόδοση 
του πωληθέντος πράγματος κατά ΑΚ 904 , αν στο μεταξύ παραγρά
φηκε η απαίτηση για την καταβολή του τιμήματος. Έπειτα η ανα
δρομή στην υποκείμενη σχέση είναι άνευ αντικειμένου , όταν η συ
ναλλαγματική έχει μεταβιβασθεί, οπότε δεν υπάρχει η σχέση αυτή 
μεταξύ του κομιστή και του εναγόμενου οφειλέτη1.

Παρ’ όλα αυτά κρίθηκε ανεπιεικές για τον κομιστή συναλλαγμα
τικής να μην έχει κανένα βοήθημα σε περίπτωση παραγραφής ή έκ
πτωσης . Η χορήγηση αξίωσης αδικαιολόγητη του πλουτισμού στον 
κομιστή είναι διορθωτική του αυστηρού και τυπικού δικαίου της 
συναλλαγματικής. Πραγματικά, ο μεν χρόνος παραγραφής της α
παίτησης από συναλλαγματική είναι ιδιαίτερα σύντομος, η Δε πα
ράλειψη κάποιας από τις διατυπώσεις επιμέλειας εύκολα μπορεί να 
συμβεί. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος, για τον οποίο θα ήταν ανε- 
πιεικές η μη παραχώρηση στον κομιστή συμπληρωματικού βοηθή
ματος: παρά την αυτοτέλεια της ενοχής από τη συναλλαγματική υ
πάρχει ουσιαστική αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτής και της υποκείμε
νης σχέσης. Η ανάλήψη υποχρέωσης από συναλλαγματική υποκα- 
θιστά την άμεση καταβολή της αντιπαροχής. Η , λόγω μη τηρήσεως 
διατάξεων τυπικού δικαίου, ουσιαστική απαλλαγή του οφειλέτη από 
την πληρωμή της συναλλαγματικής , η οποία ισοδυναμεί με απαλ

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 125



λαγή από την καταβολή της αντιπαροχής , παρά την εκπλήρωση της 
παροχής , είναι πράγματι ανεπιεικές αποτέλεσμα.

Για τους λόγους αυτούς προβλέπεται ότι σε περίπτωση έκπτωσης 
του κομιστή ή του οπισθογράφου που πλήρωσε από τα αναγωγικά 
του δικαιώματα ή παραγραφής της απαίτησης από τη συναλλαγμα
τική , παρέχεται κατά του εκδότη ή του οπισθογράφου αξίωση αδι
καιολόγητου πλουτισμού. Η ίδια αξίωση παρέχεται κατά του απο
δέκτη όταν παραγράφηκε η αξίωση από τη συναλλαγματική1.

Β)
1) Σχετικά με τη νομική φύση της αγωγής του αδικαιολόγη

του πλουτισμού γίνονται ζωηρές συζητήσεις στην επιστήμη. Οι συ
ζητήσεις αυτές έχουν την αιτία τους στο γεγονός , ότι όπως διαμορ
φώνεται η αγωγή αυτή , φαίνεται να έχει διπλή βάση. Δηλαδή φαί
νεται να στηρίζεται τόσο στη ενοχή από τη συναλλαγματική όσο και 
στον αδικαιολόγητο πλουτισμό του οφειλέτη της ενοχής αυτής σε 
βάρος του δανειστή της.

Η αγωγή αυτή , πραγματικά, εκτός του ότι καθιερώνεται α
πό το νόμο περί συναλλαγματικής, έχει και τα ακόλουθα στοιχεία 
της αγωγής από συναλλαγματική: προϋποθέτει τυπικά έγκυρη συ
ναλλαγματική εγείρεται από τον κομιστή που νομιμοποιείται τυπικά 
στρέφεται μόνο κατά του εκδότη , του οπισθογράφου ή του αποδέ
κτη και αφορά πλουτισμό που περιορίζεται μόνο μέχρι το ποσό της 
συναλλαγματικής.

Όμως η αγωγή Δε στηρίζεται μόνο στη συναλλαγματική αλλά 
και σε στοιχεία που βρίσκονται έξω από τον τίτλο της και από την 
άποψη αυτή υπάρχει σαφής αντίθεση σε βασική αρχή του δικαίου 
των αξιογράφων , δηλαδή στην αρχή της ενσωμάτωσης. Τα στοιχεία 
αυτά που πρέπει όχι μόνο να τεθούν ως βάση της αγωγής αλλά και 
να αποδειχθούν χωριστά , είναι η παραγραφή ή η έκπτωση , η ζημία 
του κομιστή και, ιδίως , ο πλουτισμός αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται η αγωγή1 2.

2) Η ιδιορρυθμία αυτή λοιπόν , στη διαμόρφωση της αγωγής 
του αδικαιολόγητου πλουτισμού από το νόμο περί συναλλαγματικής 
, έδωσε αφορμή να διατυπωθούν διάφορες απόψεις σχετικά με τη 
νομική φύση της.

Κατά μία άποψη , η αγωγή αυτή είναι υπόλειμμα της απο- 
κτήσεως από τη συναλλαγματική που χάθηκε ή αποδυναμώθηκε εξ’ 
αιτίας εκπτώσεως ή παραγραφής. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε στη 
Γερμανία όπου είναι και σήμερα η κρατούσα και στηρίζεται στο γε

1. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα , 1992 , σελ. 125-126
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989, σελ. 206-207



γονός ότι η αγωγή βασίζεται σε τυπικά έγκυρη συναλλαγματική και 
ασκείται από το νόμιμο κομιστή της.

Κατ’ άλλη άποψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απλή δια
πίστωση , η αγωγή αυτή έχει μικτό χαρακτήρα.

Τέλος , κατά Τρίτη άποψη που επίσης διατυπώθηκε και υπο
στηρίζεται στη Γερμανία, η εν λόγω αγωγή θεωρείται ως ιδιαίτερη 
διαμόρφωση της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η άποψη 
αυτή χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά επιχειρήματα που τα συνάγει 
από το σκοπό της σχετικής ρυθμίσεως. Ο σκοπός αυτός πραγματικά 
, είναι η εξισορρόπηση της αυστηρότητας των κανόνων της παρα
γραφής και της εκπτώσεως αυστηρότητας , που επιβάλλεται βέβαια 
από λόγους προστασίας των συναλλαγών αλλά που δεν έχει δικαιο
λογία στις ιδιαίτερες σχέσεις των ενδιαφερομένων. Και ο σκοπός 
αυτός επιτυγχάνεται με την αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού 
, η οποία αποτελεί υποκατάστατο της αξιώσεως από τη συναλλαγ
ματική που χάθηκε ή που δεν μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικώς1.

3) Πρέπει να πούμε ότι η συζήτηση γύρω από τη νομική φύ
ση της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού του δικαίου της συναλ
λαγματικής έχει περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική σημασία 
και γι’ αυτό γιατί τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν αντιμε
τωπίζονται περισσότερο με βάση τη ρύθμιση του νόμου , παρά με 
τη θεωρητική κατασκευή για τη φύση της αγωγής αυτής.

Πάντως, περισσότερο ικανοποιητική είναι η τελευταία από 
τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί γιατί προβλέπει στην ουσία των 
πραγμάτων. Πραγματικά η λειτουργία της αγωγής αυτής όπως τη 
θέλησε ο νόμος , ανταποκρίνεται πλήρως στη λειτουργία γενικά του 
αδικαιολόγητου πλουτισμού2.
4. Προϋποθέσεις της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

Οι προϋποθέσεις της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι οι
εξής:

α) Παραγραφή της απαίτησης από συναλλαγματική ή από
σβεση της λόγω εκπτώσεως...

β) Τυπικά έγκυρη συναλλαγματική, 
γ) Ουσιαστικά έγκυρη συναλλαγματική, 
δ) Ζημία του κομιστή. Η ζημία συνίσταται στο ότι ο κομιστής 

έχασε οριστικά την απαίτηση του από τη συναλλαγματική λόγω πα
ραγραφής ή εκπτώσεως , με αποτέλεσμα να μη μπορεί να πληρωθεί 
από κανένα οφειλέτη από συναλλαγματική3. Ζημιά δηλ. υπάρχει,

Ι.Α. Κιάντσυ Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων , 1989, σελ. 208
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 208
3. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιογράφων, 1989 , σελ. 209
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όταν η απαίτηση χάθηκε όχι μόνο απέναντι στους οφειλέτες από 
αναγωγή αλλά και απέναντι στον αποδέκτη (εφόσον βέβαια υπάρχει 
αποδοχή). Ζημία όμως υπάρχει, άρα και αξίωση του αρθρ. 80 , και 
όταν δεν χάθηκε μεν η απαίτηση απέναντι στον αποδέκτη , δεν είναι 
όμως εύκολη η είσπραξη της.

Σύμφωνα με ορθή γνώμη , ζημία του κομιστή συνίσταται σε μόνο 
το γεγονός ότι έχασε ή δεν μπορεί να ασκήσει ευχερώς την , ιδιαί
τερα δραστική , απαίτηση από τη συναλλαγματική. Συνεπώς , προ
ϋπόθεση για την ύπαρξη «ζημίας» και επομένως προϋπόθεση για 
την άσκηση της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού , δεν είναι η 
απώλεια της απαίτησης του κομιστή από την υποκείμενη σχέση κα
τά του οφειλέτη , κατά του οποίου στρέφεται1.

Σύμφωνα με την αντίθετη γνώμη , ο κομιστής που έχασε την α
παίτηση από τη συναλλαγματική θα πρέπει πρώτα να επιδιώξει να 
ικανοποιηθεί από την υποκείμενη σχέση , στρεφόμενος κατά του 
τελευταίου οπισθογράφου ενώ ο τελευταίος οπισθογράφος θα 
στραφεί κατά του προηγουμένου απ’ αυτόν κ.ο.κ. Τούτο όμως μπο
ρεί να οδηγήσει σε ανεπιεική αποτελέσματα σε περίπτωση που κά
ποιος οφειλέτης δεν έχει απαιτήσεις από την υποκείμενη σχέση κα
τά του προηγούμενου απ’ αυτόν , οπισθογράφου. Διότι, ενώ αυτός 
θα πρέπει να πληρώσει τον δανειστή της υποκειμενική σχέσης δεν 
θα μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα που πλήρωσε.

ε) Τελευταία προϋπόθεση για την άσκηση της αγωγής είναι ο 
πλουτισμός του οφειλέτη (εκδότη , αποδέκτη ή οπισθογράφου). Το 
πότε στοιχειοθετείται η προϋπόθεση αυτή είναι ζήτημα αμφισβη
τούμενο. Κατά την κρατούσα γνώμη ο πλουτισμός συνίσταται στη 
μεγαλύτερη αξία , την οποία αποκόμισε ο οφειλέτης από τη συναλ
λαγματική σε σύγκριση με αυτά που έδωσε με βάση τις υποκείμενες 
σχέσεις. Αν π.χ. ο εκδότης έλαβε από τον λήπτη το αντίτιμο της συ
ναλλαγματικής χωρίς να δώσει κάλυψη στον αποδέκτη , υπάρχει 
πλουτισμός του εκδότη. Αν αντίθετα ο εκδότης έδωσε πλήρη κάλυ
ψη στον αποδέκτη , τότε δεν πλούτισε αυτός αλλά ο αποδέκτης. 
Σύμφωνα δηλ. με τη γνώμη αυτή (θεωρία της διαφοράς κέρδους) , η 
ύπαρξη πλουτισμού εξαρτάται από τα δοθέντα ή ληφθέντα βάσει 
της υποκείμενης σχέσης. Κατά νεότερη άποψη , ο πλουτισμός δεν 
μπορεί να εξαρτάται απ’ αυτό που έλαβαν ή έδωσαν τα μέρη αλλά 
απ’ αυτό που θα έπρεπε να λάβουν με βάση τις υποκείμενες σχέ
σεις. Κατά την άποψη δηλ. αυτή πλουτισμός υπάρχει στην περιου
σία εκείνου του οφειλέτη , ο οποίος θα έπρεπε τελικά να πληρώσει 
βάση των υποκείμενων σχέσεων1 2.

1. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα , 1992 , σελ 127
2. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 127-128



5. Διάδικοι. Παραγραφή

1) Ο ενάγων στην αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι ο 
δανειστής που έχασε την αξίωση από τη συναλλαγματική λόγω εκ- 
πτώσεως παραγραφής και ειδικότερα, ο δανειστής που είχε στα χέ
ρια του τη συναλλαγματική όταν συμπληρώθηκε η παραγραφή ή 
επήλθε έκπτωση. Έτσι ο ενάγων μπορεί να είναι:

α) Ο κομιστής που εξέπεσε από το δικαίωμα της αναγωγής 
επειδή δε συνέταξε καθόλου ή εμπρόθεσμα διαμαρτυρικό ή που η 
αξίωση του παραγράφηκε . Η αγωγή ανήκει στον κομιστή δηλαδή 
στον κάτοχο που στηρίζει το δικαίωμα του σε αδιάκοπη σειρά οπι
σθογραφήσεων.

β) Αυτός που πλήρωσε τη συναλλαγματική ως υπόχρεος από 
αναγωγή εφόσον παραγράφηκε η αξίωση του προς άσκηση της δι
κής του αναγωγής , δηλαδή της αναγωγής προς απόδοση των κατα- 
βληθέντων.

2) Ο εναγόμενος είναι ο οφειλέτης από τη συναλλαγματική που 
έγινε πλουσιότερος επειδή χάθηκε η εναντίον του αγωγή από τη συ
ναλλαγματική λόγω εκπτώσεως ή παραγραφής. Συγκεκριμένα, ενα
γόμενος μπορεί να είναι: α) ο αποδέκτης , β) ο εκδότης και γ) ο οπί- 
σθογράφος. Αντίθετα δεν μπορεί να είναι ο τριτεγγυητής γιατί δε 
νοείται πλουτισμός του. Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού 
ασκείται και κατά του οπισθογράφου όταν υπάρχει πλουτισμός 
του1.

Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού υπόκειται σε ιδιαίτερη πε
νταετή παραγραφή που αρχίζει από τη χρονολογία λήξεως της συ
ναλλαγματικής. Ο καθορισμός της χρονολογίας λήξεως ως αφετη
ρίας της παραγραφής φαίνεται περίεργος, γιατί κατά τη λήξη δεν 
υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την έγερση της αγωγής του 
αδικαιολόγητου πλουτισμού , αφού ακόμα δεν έχει χαθεί η αγωγή 
από συναλλαγματική. Πραγματικά, κατά τη χρονολογία λήξεως της 
συναλλαγματικής ούτε η έκπτωση μπορεί να έχει συντελεσθεί ούτε 
ο χρόνος παραγραφής της αγωγής από τη συναλλαγματική μπορεί 
να έχει συμπληρωθεί. Και όμως από τη χρονολογία αυτή αρχίζει η 
παραγραφή της αξιώσεως του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επομέ
νως , μία και ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων από τη συναλ
λαγματική κυμαίνεται από έξι μήνες μέχρι τρία χρόνια, ο χρόνος 
παραγραφής της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού καθ’ αυ
τόν ποτέ δε θα καλύψει ολόκληρη την πενταετία1 2.

1. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 213
2. Α. Κιάντου Παμπούκη , Δίκαιον Αξιόγραφων, 1989 , σελ. 214



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΑΝΤΙΤΥΠΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1. Αντίγραφα

Α) Στα αντίγραφα αναπαράγεται το ακριβές κείμενο του πρωτο
τύπου μαζί με τις οπισθογραφήσεις και όλες τις άλλες σημειώσεις 
του αρχικού κειμένου της συναλλαγματικής. Σκοπός των αντιγρά
φων όπως και των αντιτύπων είναι η εξοικονόμηση χρόνου , ιδίως 
στις διεθνείς συναλλαγές. Το πρωτότυπο μπορεί να σταλεί για απο
δοχή και το αντίγραφο να τεθεί αμέσως σε κυκλοφορία ή μπορεί να 
δοθεί το πρωτότυπο για φύλαξη ώστε να αποφευχθεί η απώλεια 
του1.

Β) Πολλές διαφορές υπάρχουν μεταξύ αντιτύπων και αντιγραφών 
, οι οποίες είναι οι εξής:

1) Τα αντίτυπα είναι δυνατόν να τα εκδώσει μόνο ο εκδότης , 
αντίθετα τα αντίγραφα μόνο ο κομιστής.

2) Το αντίτυπο είναι επιδεκτικό αποδοχής , όχι όμως και το 
αντίγραφο.

3) Μόνο τα αντίγραφα του γραμματίου εις διαταγή είναι δυ
νατόν να εκδοθούν , όχι όμως και τα αντίτυπα

4) Το αντίγραφο μόνο σε συνδυασμό με το πρωτότυπο είναι 
δυνατόν να προσαχθεί προς πληρωμή1 2.

Γ) Για να είναι εμφανές , ποιες οπισθογραφήσεις και τριτεγγυή
σεις τέθηκαν για πρώτη φορά στο αντίγραφο , πρέπει να σημειώνε
ται που σταματά ως αντίγραφο (π.χ. «μέχρις εδώ αντίγραφο»). Σκό
πιμο είναι να περιέχεται στο πρωτότυπο μετά την τελευταία οπισθο
γράφηση πριν την σύνταξη του αντιγράφου η λεγάμενη ρήτρα 
φραγμού (π.χ. «από του σημείου τούτου η οπισθογράφησης ισχύει 
μόνο επί του αντιγράφου») , με την οποία παρεμποδίζονται περαι
τέρω οπισθογραφήσεις στο πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή κάθε 
μεταγενέστερη οπισθογράφηση στο πρωτότυπο είναι άκυρη3.

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 123
2. Ροόόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 360
3,. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα, 1992 , σελ 123



Δ) Στην οπισθογράφηση αντιγράφου μεταβιβάζεται μόνο ο τίτλος 
του αντιγράφου και το δικαίωμα που απορρέει, όχι όμως και το 
πρωτότυπο του τίτλου και το δικαίωμα που απορρέει.

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα αντίτυπα καθώς 
και αντίγραφα , το πρωτότυπο στέλλεται σε τρίτο για φύλαξη ή α
ποδοχή και το αντίγραφο τίθεται σε κυκλοφορία. Ο εκδότης του α
ντιγράφου πρέπει να σημειώσει το πρόσωπο το οποίο φυλάει το 
πρωτότυπο και είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει στον νόμιμο 
κομιστή του αντιγράφου. Σε περίπτωση που αρνηθεί την παράδοση 
του αντιγράφου στον κομιστή τότε ο κομιστής θα πρέπει να συντά- 
ξει διαμαρτυρικό ώστε να αναζητήσει το πρωτότυπο1.

Ε) Αν ο κάτοχος του πρωτοτύπου αρνηθεί να το παραδώσει στον 
κομιστή του αντιγράφου , τότε ο κομιστής μπορεί να ασκήσει το δι
καίωμα της αναγωγής εναντίον των οπισθογράφων και των τριτεγ
γυητών1 2. Η αναγωγή ασκείται μόνο αφού προηγουμένως έχει συ
νταχθεί διαμαρτυρικό για να βεβαιώσει ότι δεν του παραδόθηκε το 
πρωτότυπο. Εάν αυτός που φυλάει το πρωτότυπο το παραδώσει 
στον κομιστή τότε ο κομιστής του αντιγράφου πρέπει να εμφανίσει 
το αντίγραφο και το πρωτότυπο στον πληρωτή και αν αρνηθεί να 
συντάξει διαμαρτυρικό επί μη αποδοχή ή μη πληρωμή τότε δικαιού
ται να αναχθεί κατά πάντων των υπογραφέων του πρωτοτύπου και 
του αντιγράφου2.

2. Αντίτυπα.

Α) Αντίτυπα είναι έγγραφα του ίδιου περιεχομένου 
(πανομοιότυπα). Σκοπός της εκδόσεως αντιτύπων όπως και στα α
ντίγραφα είναι η εξοικονόμηση χρόνου , ιδίως στις διεθνείς συναλ
λαγές. Ο κομιστής μπορεί να στείλει ένα αντίτυπο στον πληρωτή 
για αποδοχή και συγχρόνως, πριν δηλ. την επιστροφή του πρώτου 
αντιτύπου , να οπισθογραφήσει το δεύτερο3.

Τα αντίτυπα αριθμούνται κατ’ αύξοντα αριθμό για να είναι γνω
στό πόσα αντίτυπα της συναλλαγματικής εκδόθηκαν , σημειώνονται 
δε τα διαγεγραμμένα ή δυσανάγνωστα μέρη του πρωτοτύπου. Συνή
θως εκδίδονται τρία αντίτυπα και για κανένα περιορισμό έκδοσης 
αντιτύπων προσδιορίζεται. Δεν απαιτείται να σημειωθεί στον τίτλο 
ο αριθμός των αντιτύπων.

1. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 361
2. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 362
3. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 122



Η χρησιμότητα της εκδόσεως περισσοτέρων αντιτύπων αποδει- 
κνύεται, όταν μεταξύ εκδόσεως και αποδοχής απαιτείται να περά
σει μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, ο εξαγωγέας προϊόντων στο 
εξωτερικό εκδίδει δύο συναλλαγματικές εκ των οποίων η μία απο- 
στέλλεται προς αποδοχή , η Δε άλλη τίθεται στην κυκλοφορία.

Εάν τα αντίτυπα δεν αριθμηθούν ή δεν σημειωθεί η αρίθμηση στο 
κείμενο , τότε θεωρείται αυτοτελή συναλλαγματική. Αυτό πρέπει να 
ισχύσει και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμε
νο των αντιτύπων1.

Β) Η πιο συνηθισμένη ρήτρα εκδόσεως της συναλλαγματικής σε 
περισσότερα αντίτυπα είναι «πληρώσατε έναντι τούτου του πρώτου 
ή δεύτερου ή ........αντιτύπου συναλλαγματικής ».

Κατ’ αρχή η έκδοση περισσοτέρων αντιτύπων γίνεται με την 
πρωτοβουλία του εκδότη και με τα έξοδα του κομιστή. Όμως ο λή
πτης , όπως και ο κάθε κομιστής της συναλλαγματικής είναι δυνα
τόν να ζητήσει την έκδοση περισσοτέρων αντιτύπων είτε συγχρόνως 
με την έκδοση της αρχικής , είτε μεταγενέστερα ακόμα και μετά τη 
λήξη της συναλλαγματικής , ως και μετά την έκπτωση του κομιστή.

Η υποχρέωση προς έκδοση περισσοτέρων αντιτύπων τελεί υπό 
τις δύο εξής προϋποθέσεις:

1) Η συναλλαγματική δεν ορίζει στο κείμενο της ότι είναι το 
μόνο και αποκλειστικό πρωτότυπο.

2) Ο κομιστής οπισθογράφος οφείλει, μετά την έκδοση των 
αντιτύπων , να αναπαράγει την υπογραφή του σ’ αυτά. Αυτή την 
υποχρέωση την έχει εκτός από τον οπισθογράφο και ο τριτεγγυητής. 
Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του οπισθογράφου ή του 
τριτεγγυητή τότε υπογράφει ο κληρονόμος του ή αντιπρόσωπος του.

Σε περίπτωση που οι οπισθογράφοι αρνηθούν να αναπαράγουν 
την υπογραφή τους ή ο εκδότης αρνηθεί την έκδοση αντιτύπων , τό
τε υποχρεούνται σε αποζημίωση του κομιστή κατά τις αρχές του 
κοινού δικαίου1 2.

Γ) Τα περισσότερα αντίτυπα δεν δημιουργούν περισσότερες α
παιτήσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει μια μόνο απαίτηση από συναλ
λαγματική , η οποία ανήκει στο ίδιο πρόσωπο , το οποίο είναι και 
κύριος όλων των αντιτύπων. Ο κομιστής έχει αξίωση για παράδοση 
του αντιτύπου , του οποίο εστάλη για αποδοχή , διότι είναι το μονα
δικό αντίτυπο που φέρει την αποδοχή. Εφόσον λοιπόν το αντίτυπο 
αυτό βρίσκεται στα χέρια του αποδέκτη ή άλλου παρακαταθέτη

1. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 355
2. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής, σελ 357



(π.χ. τράπεζα) , το όνομα του οποίου σημειώνεται στα άλλα αντίτυ
πα , ο κομιστής μπορεί να απαιτήσει απ’ αυτούς την παράδοση του. 
Αν ο παρακαταθέτης αρνείται την παράδοση του αντιτύπου , ο κο
μιστής , για να μπορέσει να ασκήσει τα αναγωγικά του δικαιώματα, 
πρέπει να συντάξει διαμαρτυρικό τόσο κατά του παρακαταθέτη για 
μη παράδοση όσο και κατά του πληρωτή για μη πληρωμή1.

Δ) Επειδή υπάρχει μια μόνο απαίτηση από τη συναλλαγματική , η 
πληρωμή που έγινε με βάση ένα αντίτυπο έχει ως συνέπεια την α
πόσβεση των δικαιωμάτων από όλα τα αντίτυπα. Από τον κανόνα 
αυτόν υπάρχουν δύο εξαιρέσεις.

1 )  0  αποδέκτης δεν είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την 
αποδοχή στα αντίτυπα. Αν όμως κάνει κάτι τέτοιο και κατά την 
πληρωμή δεν πετύχει την επιστροφή όλων των αντιτύπων , εξακο
λουθεί να ευθύνεται.

2) Αν ο οπισθογράφος οπισθογραφήσει τα περισσότερα αντί
τυπα σε διαφορετικά πρόσωπα (π.χ. το πρώτο αντίτυπο στον Α , το 
δεύτερο στον Β) , ευθύνεται απέναντι σε όλα καθώς στους μεταγε
νέστερους οπισθογράφους1 2.

Ε) Όπως είπαμε παραπάνω αν ο παρακαταθέτης αρνηθεί να πα- 
ραδώσει το αντίτυπο , ο κομιστής των αντιτύπων είναι δυνατόν να 
ασκήσει τι δικαίωμα αναγωγής μόνο αφού συντάξει διαμαρτυρικό , 
στο οποίο να βεβαιώνει:

1) Ότι το αντίτυπο το οποίο στάλθηκε προς αποδοχή , αν και 
ζητήθηκε δεν παραδόθηκε.

2) Ότι η αποδοχή ή η πληρωμή δεν κατέστη δυνατόν να επι
τευχθεί επί άλλου αντιτύπου.

Αυτό το διαμαρτυρικό καλείται διαμαρτυρικό αναζητήσεως. Τα ο 
παραπάνω διαμαρτυρικό συντάσσεται και όταν το προς παράδοση 
αντίτυπο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση κατά την οποία π.χ. αλ
λοιωθεί ή φθαρεί κτλ, έτσι ώστε ο κομιστής να αδυνατεί να ασκή
σει τα δικαιώματα του.

Επίσης και όταν το άτομο που έχει ορισθεί θεματοφύλακας έχει 
χαθεί.

Συντάσσεται σύμφωνα με τους κοινούς τύπους και μέσα στο όριο 
προθεσμιών συνήθους διαμαρτυρικού, στρέφεται Δε εναντίον του 
ατόμου που έχει ορισθεί θεματοφύλακας του αντιτύπου της αποδο
χής ακόμα και στην περίπτωση που το τελευταίο βρίσκεται σε άλλη 
ιδιοκτησία.

1. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα , 1992 , σελ 122
2. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα, 1992 , σελ 123



Εάν το άτομο το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του το εν λόγω αντί
τυπο αρνηθεί την παράδοση αυτού , ο κομιστής είναι δυνατόν να 
εμφανίσει προς τον πληρωτή το παραπάνω διαμαρτυρικό και τα α
ντίτυπα κυκλοφορίας αυτού και να ζητήσει την αποδοχή ή την πλη
ρωμή τους1.

Εάν ο πληρωτής αρνηθεί την αποδοχή ή την πληρωμή τους ο κο
μιστής πρέπει να συντάξει το αντίστοιχο διαμαρτυρικό για να είναι 
δυνατή η άσκηση της αναγωγής , συνηθέστερα δε συντάσσεται ένα 
διαμαρτυρικό στην περίπτωση της άρνησης του θεματοφύλακα και 
του πληρωτή.

Αν όμως ο πληρωτής δε γνωστοποιήσει την πρόθεση του πριν την 
εμφάνιση του διαμαρτυρικού αναζητήσεως πρέπει να συνταχθεί 
προηγουμένως το εν λόγω διαμαρτυρικό και αν ο πληρωτής αρνηθεί 
την πληρωμή του , να συνταχθεί εναντίον του το διαμαρτυρικό που

Λ

δεν πληρώθηκε .

Ι.Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής , σελ 359 
2. Ροδόπουλος περί συναλλαγματικής . σελ 360
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3. Παρέμβαση

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αποτροπή της αναγωγής λόγω μη 
αποδοχής ή μη πληρωμής. Με την παρέμβαση υπέρ του οφειλέτη 
από τη συναλλαγματική αποφεύγονται τα έξοδα, στα οποία θα υ
ποβαλλόταν ο οφειλέτης , συγχρόνως Δε διασώζεται η αξιοπιστία 
του.

Διακρίνεται η κατά παρέμβαση αποδοχή και η κατά παρέμβαση 
πληρωμή. Και στα δύο είδη η παρέμβαση μπορεί να είναι αυτόκλη
τη ή ενταλτή (διατεταγμένη). Στην πρώτη ο παρεμβαίνων ενεργεί με 
δική του πρωτοβουλία, χωρίς να τον υποδείξει υπόχρεος από ανα
γωγή , ενώ στη δεύτερη υποδεικνύεται από τον υπόχρεο (εκδότη , 
οπισθογράφο , τριτεγγυητή) με αναγραφή του ονόματος του στη 
συναλλαγματική1.

Ως προς την κατά παρέμβαση αποδοχή και την κατά παρέμβαση 
πληρωμή ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η κατά παρέμβαση αποδοχή παρουσιάζει ομοιότητες με την 
τριτεγγύηση. Σημειώνεται στη συναλλαγματική και υπογράφεται 
από τον παρεμβαίνοντα. Από τη σημείωση πρέπει να συνάγεται σα
φώς ότι πρόκειται για παρέμβαση , διότι αλλιώς μπορεί εκληφθεί ως 
αποδοχή , τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση. Αν δεν σημειώνεται υπέρ 
του εκδότη. Ο κατά παρέμβαση αποδέκτης ευθύνεται απέναντι στον 
κομιστή και τους μεταγενέστερους οπισθογράφους εκείνου , υπέρ 
του οποίου παρενέβη , κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνος.

Β) Η κατά παρέμβαση πληρωμή μπορεί να γίνει σε όλες τις περι
πτώσεις , κατά τις οποίες ο κομιστής, είτε κατά τη λήξη είτε πριν 
απ’ αυτήν , έχει δικαίωμα αναγωγής. Ο κατά παρέμβαση πληρωτής 
αποκτά τα δικαιώματα από τη συναλλαγματική κατά εκείνου υπέρ 
του οποίου εκπλήρωσε και κατά των πριν απ’ αυτόν υπογραφέων, 
ενώ οι μεταγενέστεροι υπογραφείς εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η 
πληρωμή απαλλάσσονται1 2.

1. Ν.Κ Ρόκας, αξιόγραφα, 1992 , σελ 121
2. Ν.Κ Ρόκας , αξιόγραφα , 1992 , σελ 121
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Ε Π ΙΛ Ο Γ Ο Σ  - ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ

Στο τέλος της πτυχιακής μας εργασίας θα αναφερθούμε 
συνοπτικά σε ότι έχουμε γράψει για τη συναλλαγματική.

Η συναλλαγματική είναι μια γραπτή εντολή με την 
οποία συγκεκριμένο πρόσωπο διατάσσει κάποιο άλλο 
πρόσωπο να πληρώσει σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ένα 
συγκεκριμένο ποσό , σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η 
συναλλαγματική πρωτοεμφανίστηκε στις Β όρειες Ιταλικές 
πόλεις τον Μ εσαίωνα για την εξυπηρέτηση των 
συναλλακτικών σχέσεων των εμπόρων που ήταν δύσκολο 
να έχουν μαζί τους χρήματα όταν πήγαιναν σε 
εμποροπανήγυρη σε κάποια άλλη πόλη.

Δεν έχουν όλοι την ικανότητα προς ανάληψη 
υποχρέωσης από συναλλαγματική. Πρέπει να τηρούν 
κάποιες προϋποθέσεις όπως να μην είναι ανήλικοι.

Η συναλλαγματική πρέπει να έχει συνταχθεί με 
συγκεκριμένο τύπο και να περιέχει τα εξής τυπικά 
χαρακτηριστικά:

1) Την ονομασία ‘συναλλαγματική’.
2) Απλή και καθαρή εντολή προς πληρωμή ορι
σμένου τύπου.
3) Το όνομα αυτού που οφείλει να πληρώσει
4) Την ημέρα πληρωμής.
5) Τον τόπο πληρωμής.
6) Το όνομα του δικαιούχου
7) Τη χρονολογία και τον τύπο έκδοσης.
8) Και τέλος την υπογραφή του εκδότη.

Για να  εκπληρωθεί καλύτερα ο ρόλος της 
συναλλαγματικής (είναι μέσο κυκλοφορίας χρηματικών 
αξιών) , αναπτύχθηκε ένας τρόπος μεταβίβασης πριν από 
τη λήξη της , η οπισθογράφηση ενώ παράλληλα η 
συναλλαγματική μεταβιβάζεται και με την εκχώρηση.

Η συναλλαγματική μόνο με την εμφάνιση της , δεν 
υποχρεώ νει τον πληρωτή να τον πληρώσει. Αυτός πρέπει 
πρώτα να αποδεχθεί τη συναλλαγματική και μετά να την 
πληρώσει. Η αποδοχή γίνεται με γραπτή δήλωση επάνω 
στη συναλλαγματική που υπογράφεται από τον πληρωτή. 
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αποδοχή είναι ο 
εκδότης ο οποίος διατάσσει με την έκδοση της



συναλλαγματικής τον πληρωτή ( το άλλο πρόσωπο) να 
πληρώ σει το συγκεκριμένο ποσό.

Η εμφάνιση προς πληρωμή της συναλλαγματικής είναι 
υποχρεωτική. Έ τσι ο κομιστής είναι υποχρεωμένος να την 
εμφανίσει προς πληρωμή. Η πληρωμή της 
συναλλαγματικής μπορεί να ασφαλιστεί με την 
τριτεγγύηση είτε για ολόκληρο το ποσό είτε για  μέρος 
του.

Η τριτεγγύηση γράφεται πάντα είτε στο σώμα της 
συναλλαγματικής είτε στο πρόθεμα της και υπογράφεται 
από τον τριτεγγυητή.

Η αναγωγή , η οποία ασκείται από τον κομιστή της 
συναλλαγματικής , είναι η επιδίωξη της απαίτησης από τη 
συναλλαγματική κατά των προσώπων που είχαν 
υποχρέωση για  πληρωμή ή αποδοχή , πριν από αυτόν που 
ασκεί την αναγωγή. Για την άσκηση της αναγωγής 
απαιτείτα ι πέρα από την ουσιαστική και μια τυπική 
προϋπόθεση , δηλαδή η σύνταξη διαμαρτυρικού. Το 
διαμαρτυρικό είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται από 
συμβολαιογράφο στον τόπο που σύμφωνα με τον νόμο 
είναι ο κατάλληλος ανάλογα με το είδος του 
διαμαρτυρικού.

Στα πρόσωπα που εμφανίζονται στην συναλλαγματική 
είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλα με τον θεσμό της 
παρέμβασης με την οποία κάποιος τρίτος αναλαμβάνει να 
αποδεχθεί ή να πληρώσει αντί του πληρωτή. Αυτό γ ίνετα ι 
στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο θέλει να αποτρέψει 
τους κινδύνους από μια πιθανή μη αποδοχή ή μη πληρωμή 
της συναλλαγματικής γ ια  τους υπόχρεους από αυτήν.

Σύμφωνα με τον νόμο η συναλλαγματική μπορεί να 
εκδίδεται σε περισσότερα αντίγραφα ή αντίτυπα. Τα 
αντίγραφα έχουν σκοπό την αύξηση της κυκλοφοριακής 
της ευχέρειας και αποτελούν πιστή αντιγραφή της όψης 
της. Εκδίδοντα ι από οποιοδήποτε κομιστή της 
συναλλαγματικής. Τα αντίτυπα είναι πρωτότυπα 
ισοδύναμα μεταξύ τους , τα οποία εκδίδονται από τον 
εκδότη.

Οι αξιώ σεις που απορρέουν από τη συναλλαγματική και 
τα δικαιώματα υπόκεινται σε σύντομη παραγραφή με τον 
σκοπό να μην παραμένουν για πού σε εκκρεμότητα και 
αβεβαιότητα οι συναλλακτικές σχέσεις. Έ τσ ι οι 
απαιτήσεις κατά του αποδέκτη παραγράφονται τρία χρόνια



από την χρονολογία  της λήξης της συναλλαγματικής. Του 
κομιστή σε ένα χρόνο μετά τη σύνταξη του διαμαρτυρικού 
ή , αν δεν είχε τέτοια υποχρέωση , ένα χρόνο μετά. Οι 
απαιτήσεις από αναγωγή , παραγράφονται μετά από έξι 
μήνες.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη συναντούμε 
και κάποια προβλήματα.

Πολλές φορές η συναλλαγματική είναι άκυρη εφόσον το 
άτομο που την αποδέχθηκε είναι ανίκανο να αναλάβει 
υποχρέωση από συναλλαγματική. Επίσης τυγχάνει πολλές 
φορές να λείπει κάποιο από τα τυπικά στοιχεία ή ένα άλλο 
στοιχείο που μπορεί να συμπληρωθεί αναδρομικά. 
Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στη οπισθογράφηση 
όταν αυτή δεν γ ίνει σωστά ή ακόμα και στην πληρωμή.

Στις καθημερινές συναλλακτικές σχέσεις συναντούμε 
πάμπολλα τέτοια προβλήματα που απορρέουν από την 
συναλλαγματική ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλές 
λειτουργίες.

Ε ξ’ άλλου αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα 
τραπεζικά και τα οικονομικά δεδομένα , η 
συναλλαγματική είναι το περισσότερο γνωστό από τα 
αξιόγραφα με την μεγαλύτερη διάδοση στις 
διαπροσωπικές και όχι μόνο συναλλαγές. Ο λόγος γ ίνετα ι 
εύκολα κατανοητός βάσει των ποικίλλων λειτουργιώ ν της 
τις οποίες εκτεταμένα αναφερθήκαμε στην παρούσα 
πτυχιακή μας εργασία.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Τα πρκόσωπ« που ε
νάγονται οπό  σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ή  
δεν μπορούν να οοντιτάξουν κατά του κομι
στή ε ν σ τ ά σ ε ι ς  που στηρίζονται στις  
προσωπικές τους σ χέσ εις  με τον εκδότη ή 
προηγούμενους κομιστές.

> %  ά

Από το  άρθρο 17 του ν. 5325)32 «περί 
σ υναλλαγματικής  κλπ.» σαφώ ς π ροκύπ τει 
ότι τα ·εκ σ υνα λλα γμα τικής  εν α γ ό μ εν α  
πρόσωπα, δεν μπ ορούν να αντιτά 'Εουν κα 
τά το υ  κοιμιστού τ ις  ενσ τά σ ε ις  που έχ ο υ ν  
και που 'σ τηρ ίζοντα ι σ τις  προσωπικές σ χ έ
σεις  τω ν μετά  το υ  εκδότου  ή τω ν  προη
γουμένω ν κομιστώ ν, εκ τό ς  αν ο κο μ ισ τή ς  
κατά  τη ν  κτήση τω ν  σ υνα λλα γμα τικώ ν  ε- 
νήργησεν εν  γνώ σει του προς 6λά0η του 
οφ ειλέτου . Μία τ έ το ια  ένσταση ε ίνα ι και 
εκε ίνη  κα τά  την οποία η σ υνα λλα γμα τική , 
με θάση τη ν  οποία εκδόθηκε η δ ια τα γ ή  
πληρωμής, είνα ι σ υναλλαγματική  ευ κ ο λ ί
ας. Υ π άγετα ι, επ ομένω ς και αυτή  σ το ν  πε 
ριορισμό του  άρθρου 17 ν. 5325) 1932 (βλ. 
Τ σ r ρ ι ν τ  ά  ν η ή Ε νστάσεις Β ' έκδ. 
σελ. 243). Συνεπ ώ ς, ο ανακόπ τω ν απο
δέκτης τη ς  σ υνα λλα γμα τικής  α υ τή ς  ο φ ε ί
λει να ισχυρισθεί κα ι απ οδείξει ό τι ο κο
μ ισ τής μ ια ς  τέ το ια ς  σ υ να λλα γμ α τική ς  κα 
τά  τη ν  κτήση τη ς  ενήρ γησ εν  εν  γνώ σ ει 
του προς βλάβη το υ  (ο φ ε ιλ έ το υ ), γ ια τ ί η 
καλή πίστη του· (κομ ισ τού ) τ ε κ μ α ίρ ε τα ι 
(βλ. Α .Π . 1325)76 'ΝοΒ 25.927, ΕΑ 6868) 
80 Νο’Β 29.557, ΕΑ  6046)78 ΝοΒ 28 .74).
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πρόεδρος:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΑΚΟΣ 
Εισηγητής:  ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΑΟΥ. Έψέτης 

Δικηγόροι: Δημ. Καλανπζάκος, Ί .  ΓΙολυκανδριοότης

II ρο εξ ό η λ η σ ι ς  σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ώ ν .  ’Λ - 
πσεελε ϊ  δ ά ν ε ι ο ν  μεταξύ π ρ οεξ οφ λ σΰ νι ο ι :  
και  κπ ι ιο τού ,  ή.τφαλισμένον δεά σ υ ν ) κ ώ ν .  Ή  έ· 
ξόιρλησις τού δανείου γ ίνετα ι  διά κ α τ α β ο λ ή ς  :■: 
όχ ι  δ ιά  τής παρ οχής  τών  συ ν )κ ώ ν .

(Απόσπασμα) . Επειδή, ή προεξόφλησις 
συναλλαγματικής ούσα ιδιαίτερον είδος πιστω
τικής συμοάσεως, αποτελεί δάνειον μεταξύ του 
προεξοφλοϋντος καί του κομιστοΰ τής συναλλα
γματικής ίσοπόσου πρός το έν αυτή ποσόν, έχον 
το ιδιάζον χαρακτηριστικόν δτι ή περί τούτου 
συμφωνία καί ή καταβολή του δανείσματος έκ 
μέρους τού δανειστοϋ (προεξοφλοϋντος) λαμ
βάνουν χώραν άπαραιτήτως επί τή Ικ μέρους 
του λήπτου μεταβιβάσει εις τον δανειστήν 6ta 
δπισθογραφήσεως καί παραδόσεως τοϋ μή λη
ξιπροθέσμου τίτλου εις διαταγήν, οϋτινος τυγ
χάνει ούτος κομιστής προς Ιξασφάλισιν τής 
πρός άπόδοσιν τοϋ δανείσματος άπαιτήσεως τού
του καί συνεπώς ή ίκανσποίησίς του Ίπέρχεται 
ούχμ δι’ αύτής άλλα διά τής τίσπράξεως τής 
έκ τοϋ δανείου άπαιτήσεως του. (Έφετ. Ά θ. 
1909/78 ΝοΒ 27, 222) κατ’ άνάλογον έφαρ- 
μογήν τοϋ έν άρθρ. 421 Α.Κ. περιεχομένου κα- 
νόνος, καθ’ δν, ή πρός ίκανοποίησιν τοϋ δανει- 
στοϋ δόσις ύποσχέσεως ύπό τοϋ δφειλέτου θεω
ρείται, εκτός εάν προκύπτει σαφώς τό έναν- 
τίον, ώς γενομένη ούχί «αντί καταβολής» άλλα 
«χάριν καταβολής» δηλαδή πρός διευκόλυνσιν 
τής ίκανοποιήσεως τοϋ δανειστοϋ καί ούχί εις 
άντικατάστασιν καί άπόσβεσιν τής έκ τοϋ δα
νείου όφειλής πρός τοϋτον (βλ. Β ο υ ζ ί κ α ν 
έν Έρμ. Α.Κ. 806 - 809, άριθ. 64, 65. —  Κ α- 
π ο δ ί σ τ ρ ι α ν  έν Έρμ. Λ.Κ. 4-19 άριθ. 9, 
421 άριθ. 8 καί αυτόθι παραπομπαί. —  Γεν. 
Ά,ρχαί Μ π α λ ή, Ικδ. Ε' παρ. 188. -— 
Μ π α λ ή :  Ένοχ. Δ., εκδ. Β ', παρ. 118, άρ. 
6 παρ. 151 άριθ. 3 παρ. 153 άριθ. 4) .



Λικαστής: Λνδρισνή Λ αμπροπούλου, 
πρω τόδικης

¡(Άικηγόροι: Ευελπ. Οεργής, Χρ. ΝικολοΙϊδης

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΚΥΡΗ: Ισχύει σ α ν  α- 
|ρ^5ΐΐρενη υ π όσχεση  η α να γ νώ ρ ισ η  χρε'ους. 
ξΝί.ΤΛΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: α ν α γ κ α ία  στοιχεία  
<ρα ιην παραδοχή της. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Κραφική παραδρομή δ εν  σ το ιχειο θ ετεί λόγω  
^ανακοπής εν  μη δημιουργία  αμ φ ιβολίας ΣΥ
ΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: η 

|: χρ ονολογία  α π ο δ ο χή ς  δ ε ν  α π ο τελεί τυπικό 
στοιχείο* σ υ νέπ εια  ή μη υ π ο χρ έω σ η  α να γρ α -  

|  φής της στην διαταγή πληρω μής. ΑΙΤΙΑ ΠΛΗ
ΡΩΜΗΣ: η κατά μετατροπή άκυρης σ υ να λ /κ ή ς  
αφηρημένη υ π ό σ χ εσ η  χ ρ έ ο υ ς . ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
όχι α να γκ α ία  η α να γρα φ ή  των όρω ν του ά ρ 
θρου 182 Α.Κ.: λόγοι.

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων επι
διώκει να ακυρωθεί, για τους αναφερόμενους 
σ’αυτή λόγους η υπ’ αριθμ. 1992/1989 διαταγή πλη
ρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, η ο
ποία εκδόθηκε με βάση συναλλαγματική ισχύου- 
σα ω ς έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης χρέους, 
λόγω μη νόμιμης χαρτοσήμανσης της (άρθρ. 873 
ΑΚ) και τον υποχρέωσε να καταβάλει στην καθής 
624.000 δραχμές. Η ανακοπή αυτή ασκήθηκε νομό
τυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 632 παρ. 1 Κ. Πολ. 
Δικ.), παραδεκτά δε και αρμόδια εισάγεται ενώ 
πιον του Δικαστηρίου τούτου, για να συζητηθεί 
κα τά την προκειμένη τακτική διαδικασία, κατά την 
οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση για 
την οποία εκδόθηκε η ανακοπτομένης διαταγή 
πληρωμής (άρθρ. 632 παρ. 1,3 Κ. Πολ. Δικ.). Πρέπει, 
επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί 
η βασιμότητα των λόγων της άρθρ. 633 παρ. 1 του 
Κ. Πολ. ΔΙΚ).

Με τους πρώτο και δεύτερο από τους λόγους 
.ξ'-Μης ανακοπής, ενιαίως εξεταζομένων από το Δι- 
 ̂ καστήριο ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η επίδικη 

συναλλαγματική, με βάση την οποία εκδόθηκε η 
ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη, 
λόγω του ότι δεν έχει νόμιμα χαρτοσημανθεί και 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προβλεπόμενο από το 
νόμο έντυπο και επομένως, λόγω  της ακυρότητάς 
της, δεν μπορεί να ισχύσει, κατά μετατροπή, ως 
αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Οι λόγοι αυτοί της 
ανακοπής είναι μη νόμιμοι και πρέπει να απορρι- 
φθούν, καθόσον, όπως προκύπτει από το συνδυα
σμό των άρθρων 182, 873 του Α.Κ. και 2 του ν. 
5325/1932, η άκυρη συναλλαγματική και μάλιστα 
λόγω  μη νόμιμης χαρτοσήμανσής της, μπορεί να 
ισχύσει μεταξύ του εκδότη και του αποδέκτη ως 
αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, αλ
λά της εναγομένης απ’ αυτή πρόθεση των μερών 
Ολ. Α.Π. 2088./1986 Ε. Εμπ. Δ. Αθ. 70). Με τον τρίτο 
λόγο της ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι 
έχει εξοφλήσει το ποσό της επίδικης συναλλαγ
ματικής πριν από την έκδοση της διαταγής πληρω
μής. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι απορρι- 
πτέος ως αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής 
εκτιμήσεως, καθόσον δεν αναφέρει ο ανακόπτων 
τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο της επικαλού
μενης εξοφλήσεως. Με τον τέταρτο λόγο της ανα
κοπής.ο ανακόπτων ισχυρίζεται, ότι, κατά τα ανα-

\
¡ΑΣ Σελ. 355

γραφόμενα στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρω- 
μής, χρόνος εκδόσεως της επίδικης συναλλαγμα
τικής είναι η 30.7.88, ενώ χρόνος λήξεως αυτής η 
30.7.86, δηλαδή ο χρόνος λήξεως είναι προγενέ
στερος του χρόνου εκδόσεως, γεγονός που καθι
στά άκυρη τόσο την συν/κή όσο  και την επ' αυτής  
εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Και ο λόγος αυτός 
της ανακοπής είναι άπορριπτέος ω ς αβάσιμος, 
καθόσον, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμε- 
νο από της καθης σώμα της συναλλαγματικής 
αναγράφεται σ' αυτήν ως χρόνος εκδόσεω ς και 
αποδοχής της η 30.7.1985 και όχι η 30.7.1988, όπω ς 
εσφαλμένα αναφέρεται στην ανακοπτομένη δια
ταγή πληρωμής. Η εκ παραδρομή όμως εσφαλμέ- 

■ νη αναγραφή του παραπάνω στοιχείου στη διατα
γή πληρωμής δεν στοιχειοθετεί λόγο ανακοπής, 
αφού από τα λοιπά στοιχεία αυτής δεν καταλείπε- 
ται αμφιβολία περί της αιτίας της πληρωμής, στοι
χεία αναγκαίου, κατ’ άρθρο 630 Κ. Πόλ. Δικ. (Εθ 
49/1982 Ε. Εμπ. Δ. ΛΔ, 443. Με τον πέμπτο λόγο της 
ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η διαταγή 
πληρωμής είναι άκυρη γιατί δεν αναφέρει το χ ρ ό 
νο αποδοχής της συν/κής. Ο λόγος αυτός της 
ανακοπής είναι άπορριπτέος ως μη νόμιμος, κα
θόσον, όπω ς προκύπτει από τις διατάξεις του άρ
θρου 25 του ν. 5325/1932 περί συναλλαγματικής, η 
χρονολογία της αποδοχής δεν αποτελεί τυπικό 
στοιχείο της συν/κής και επομένως δεν είναι α 
ναγκαία και η αναγραφή αυτής στη διαταγή πλη
ρωμής. Και εν πόση περιπτώσει από τα α να γρα 
φόμενα στην τελευταία λοιπό στοιχεία συνάγεται 
σαφώς η αιτία της πληρωμής. Με τον έκτο λόγο  
της ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η α 
νακοπτομένη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη γιατί 
δεν περιέχει τα απαραίτητα, κατά τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, στοιχεία και επίσης δεν  
περιέχει την αιτία πληρωμής. Ο λόγος αυτός της 
ανακοπής ως προς το πρώτο σκέλος του είναι 
αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτιμή
σεως, αφού δεν αναφέρει ο ανακόπτων τα συγκε
κριμένα στοιχεία που δεν περιέχονται στη διατα
γή πληρωμής. Ως προς το δεύτερο σκέλος του 
(έλλειψη αιτίας πληρωμής) ο ως άνω λόγος είναι 
μεν νόμιμος (άρθρ. 630 Κ. Πολ. Δικ.), πλην όμως 
αβάσιμος κατ’ ουσίαν, καθ’ όσον στην ανακοπτο
μένη διαταγή πληρωμής αναγράφεται η αιτία της 
πληρωμής, που είναι η, μετατροπή της άκυρης 
συν/κής, αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Με τον 
έβδομο και τελευταίο λόγο της ανακοπής ο α να 
κόπτων ισχυρίζεται ότι η επίδικη συν/κή δεν απο- 
δεικνύει απαίτηση της καθ' αυτής εναντίον του, 
αφού δεν αποδεικνύεται ότι αν αυτό γνώριζε την 
ακυρότητα της συν/κής θα ήθελε να ισχύσει αυτή 
καιά μετατροπή, ως αφηρημένη υπόσχεση  
χρέους και εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε την εν 
λόγω μετατροπή. Και ο λόγος αυτός της ανακοπής 
πρέπει αν απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθόσον, 
όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 2
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Πρόεδρος: Βασ. Λινάρδος, Αντιπρόεδρος. I

I Ηισηγήτης: Νικ. Παπαθανασίου, Αρεοπαγίτης. 
Λ ικηγόρο ι:  Αημ. Ζ ε ρ β ό ς ,  Βχαιι. Τ ε ρ ε ζ ά κ η ς .

11 υ ν  α  λ λ  α  γ  μ ο. τ  ι κ  ή . Υ π ο γ ρ α φ ή  ψ ι υ δ ι ι ι / ν τ ι  · 
π ρ ο σ ώ π ο υ .  II έ ν σ τ α σ η  έ λ λ ε ι ψ η ς  (ή υ π έ ρ β α σ η ς )  τ η ς  
π λ η ρ ε ξ ο υ σ ι ό τ η τ α ς  π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι  α π ό  ιο ν  
φ ιρ ό μ ε ν ο  ω ς  α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ θ έν τσ .  κ α τ ά  κ ά θ ε  κ ο μ ι σ τ ή ,  
έστίι) κ α ι  κ α λ ή ς  π ίσ τ η ς .  Α ν τ ίθ ε τα  η κ α τ ά χ ρ η σ η  τ η ς  
ν π ά ρ χ ο υ σ α ς  π λ η ρ ε ξ ο υ σ ιό τ η τ α ς  δεν π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι  κάτι» 
του κ ο μ ι σ τ ή  παρά, μ ό ν ο  υπό τους  όρους το υ  ά ρ υ .  17 ν. 
5 0 2 5 /3 2 ,  δ ι ό τ ι  α υ τ ή  α ν ά γ ε τ α ι  σ τ ι ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς  
( π ρ ο σ ω π ι κ έ ς )  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  το υ  π λ η ρ ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η  

; κ α ι  τ ο υ  π λ η ρ ε ξ ο υ σ ίο υ  του.

η> ^ 5

σ Ί - ) Α )

^ ) | 6

Κατά το άρθρο 8 του ν. 5325/32 «περί συναλ' 
κών κ.λπ.», «όστις θέσει την υπογραφήν του επί της 
συναλλαγματικής ως αντιπρόσωπος προσώπου δια 
το οποίον δεν έχει την εξουσίαν ναενεργήσει. υπυ- 
χρεούται αυτός ο ίδιος εκ της συναλ/κής κι/.ι εάν 
εκπλήρωσε έχει τα αυτά δικαιώματα, τα. οποία, θα 
είχεν ο φερόμενος ως εκπροσωπηθείς. Ί ο α.υτέ> 
ισχύει και επί αντιπρυσιόπου υπερβάντυς την ι αυ 
τού εξουσίαν». Εξ άλλου κατά το άρθρο 17 του 
αυτού νόμου, τα εκ συναλ/κής εναγόμενα πρό
σωπα δεν μπορούν να  ανατάξουν κατά του κομι
στή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπι
κές σχέσεις αυτών με τον εκδότη ή τους προηγού
μενους κομιστές, εκτός εάν ο κομιστής ενήργησε εν 
γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη. Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται ότι ο εμφανιζόμενος ως αντιπρό
σωπος δεν έχει εξουσία για υπογραφή συναλ/κής,' ή 
αυτός ενήργησε καθ' υπέρβαση της εξυυσίε/.ς που 
του παρασχέθηκε, τότε εκείνος που φέρεται ότι 
εκπροσωπήθηκε δεν υποχρεούται εκ συναλ/κής  
δυνάμενος, εάν εναχθεί. να προτείνει την έλλειψη 
ή την υπέρβαση πληρεξουσιότητας προς απόρριψη 
της αγωγής και δη και κατά του καλής πίστεως 
κομιστή, αφού αυτές, ήτοι η έλλειψη ή υπέρβαση  
πληρεξουσιότητας, δεν ανάγονται στις προσωπι
κές σχέσεις των εκ συναλ/κής εναγόμενων μετά 
του εκδότη ή των προηγουμένων κομιστών και συ
νεπώς δεν ισχύει το από το ως άνω άρθ. 17 απρό- 
βλητο των ενστάσεων. Αλλη όμως είναι, ενόψει 
και του άρθ. 217 § 1 ΑΚ, η περίπτωση της κατα- 
χρήσεως πληρεξουσιότητας, κατά την υποία, καί- 
τοι απ' αυτόν τον τίτλος της συναλ/κής εμφανί
ζεται δεδομένη η σχέση της ενεργείας του αντιπρο
σώπου μέσα στα όρια της πληρεξουσιότητας που 
δόθηκε, εν τούτοις η δικαιοπραξία που έγινε, ου
σιαστικούς, αντιβαίνει στα συμφέροντα του αντι- 
προσωπευομένου και εξέρχεται του σκοπού, για  
τον οποίον έδωκε αυτός την πληρεξουσιότητα, 
αφού σ' αυτήν την περίπτωση καθίσταται α να 
γκαία η αναδρομή στη βασική σχέση της συναλ/ 
κής, η οποία όμως αποκλείεται από το ανωτέρω
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άρθ. 17. εκτός εάν ο κ ά το χ ο ς  ε ν ή ρ γ η σ ε  προς βλοτ- 
|5ην του οφειλέτη.

Στην προκειμένη περίπτωση τη Εφετείο. όπως 
από την προσβαλλόμενη απόφαση. προκέιπτει. δέ
χτηκε τα εξής: 11 συν/κή. ποσού I .0 0 0  00Π δραχμών, 
με βάση την οποία εκδόθηκε η «νακοπτόμενη  όια- 
ταγή πληρωμής (6269/Ι98Κ). εκδόσεως της αναιρε- 
σίβλητης εταιρίας, φέρεται ότι έγινε αποδεκτέ! από  
την έ]δη ανα ιρεσείουσα  κοινοπραξία. Στη σ υ ν έ 
χεια  το Εφετείο δέχεται ότι την επί δίκη αυτή  
συναλ/κή  την αποδέχτηκε ο Σ.Σ. ως εκπρόστύπος 
της ως άνω κοινοπραξίας, χωρίς όμως να  έχει, ως 
δέχεται, εξουσία αντιπροσώπευσης της κ ο ινοπ ρ α 
ξίας αυτής αφού τέτοια  εξουσία είχε, ως δέχεται, 
σύμφωνα με το από 27.7.83 συμφωνητικό σ ύ σ τ α 
σής της, μόνο ο διευθύνων σύμβουλος Ι.Σ.. ο οποίος  
και μόνος αυτός εκπροσωπούσε την εν λόγιο κ ο ι
νοπραξία. Επομένως το Εφετείο. το οποίο, υπό τα 
ιος άνω δεδομένα, σπέρρισε. επικυρυινοντας την 
πρωτόδικη απόφαση, την ένδικη ανακοπι) της α- 
ναιρεσείουσας κοινοπραξίας και των μελώ ν της 
(που δίωκε την ακύρω ση τως ωε έ/νω διι/ταγέρς 
πληρωμής), μετ' απόρριψη του πι/.ραπεμφΟεντος 
ισχυρισμού τους περί ελλείψεως π λη ρ εξουσ ιότη 
τας του ως άνω υπογραφέσ προς αντιπροσώ πευση  
της α να ιρεσείουσα ς κοινοπραξίας, που φέρεται 
ότι αποδέχτηκε την επίδικη συναλ/κή . με την α ι
τιολογία ότι η καθείς η ανακοπή και ήδη αναιρε- 
σίβλητη εκδότρια της συναλ'κής αυτής εταιρία δεν 
γνώ ριζε κατά τον χρόνο  της αποδοχής ότι ο α νω 
τέρω Σ.Σ. δεν ήταν εκπρόσιοπος της εν λόγω κ ο ιν ο 
πραξίας. παραβίασε τις ανωτέρω δ ιατάξεις, γι' 
αυτό και πρέπει η προσβαλλόμενη απόφ ασή του  
να αναιρεθεί κατ' αποδοχήν των 1-3 από το άρθ. 
359 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγων αναιρέσεως
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Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο  ΑΘΗΝΩΝ 854)1965

Ε ιρηνοδίκης: /ν\ ( X. Σ Ο Υ Β Α 1Ζ Η Σ  
-  η^λΔικη γό ρ ο ι : Π. Γ Ισνοτόπουλος, Κ υρ. Κ οντοέ

A
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Πλσχττοτητσε υ π ο 

γ ρ α φ ή ς  μ π ορεί να  π ρ οτα θ εί σ ε  κ ά θε στά ση  
της δ ίκης

Ε π ε ι δ ή ,  σ υ ν έ π ε ι α  τ η ς  α ρ χ ή ς ,  κ α θ ’ η ν  ο υ δ ε ι ς  
α π έ ν α ν τ ι  ο υ δ ε ν ό ς  υ π ο χ ρ ε ό ύ τ α ι  &κ σ υ ν ) κ ή ς  ε ά ν  η 

ε π ί  τ ο υ  τ ί τ λ ο υ  υ π ο γ ρ α φ ή  τ ο υ  ε ί ν α ι  π λ α σ τ ή  ( Ε .  
Α ,  3 9 4 0 ) 7 7  Ε  Ε μ τ τ .Δ .  Κ Θ — 2 3 4 ,  7 5 0 ) 7 4  Ε Ε Ν  

4 3 — 4 2 ,  6 4 6 5 ) 7 3 ,  Ε  Ξ_,·ττ.Δ. Κ Ε —  2 1 6 ,  Ε Θ  
9 3 ) 5 7  Ε . Ε μ τ τ . Δ . Α .  — 3 7 9  Π . Π ε ι ρ .  3 8 6 9 ) 5 8  Ε .  
Ε μ π .  Δ . Θ . — 4 0 2 ,  Σ τ ο υ ρ ο τ τ  Ε ρ μ .  Ε μ π ,  Ν α υ τ .  

Δ ι κ .  υ π '  ά ρ θ ρ .  I π ο ρ  8 7 ,  Ρ ο π . ο ι Λ .  Π .  Τ ί τ λ ο ι ,  

α π '  σ ρ θ ρ ο ν  17 π ο ρ .  1 0 μ  Τ α ι ρ .  - Ν .  Ρ ό τ α ς ,  

ε ν α τ .  1 9 6 9  1 5 9 ,  Ν . Δ ε λ ο ύ - ο ς ,  α ξ ' ό γ ρ .  ε κ δ .  2 σ -  
1 6 1 ) .  Ε ζ  ά λ λ ο υ  η έ ν ρ τ π α ι ς  τ η ς  π λ α σ τ ό τ η τ ο ς  

τ η ς  υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ ο υ  ο φ ε ι λ έ τ ο υ  π ρ ο τ ε ί ν ε τ σ '  κ α 
τ ά  π α ν τ ό ς  κ ο μ ι σ τ ο ύ  κ α ι  τ ο υ  κ α λ ή ς  π ί σ τ ε ω ς  έ τ ι  
τ ο ι ο ύ τ ο υ ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  εν  τ η  π ε ρ ι π τ ω ο ε ι  τ α ύ -  
τ η  υ ψ ί σ τ α τ α ι  α ν υ π α ρ ξ ί α  δ η λ ώ σ ε ω ς  β ο υ λ ή σ ε ω ς  
( ιΑ .Π .  4 0 4 ) 6 9  Ε Ε Ν  3 6 — 7 3 3  Ε . Α .  3 9 4 0 ) 7 7  ε .  
α .  2 3 2 8 ) 7 7  Α ρ μ .  3 2 —  U 4  Ε . Θ .  9 8 ) 5 7  ε . α .  
Π ρ .  Α θ .  5 6 9 8 ) 7 7  Ε . Ε μ π  Δ  Α — 2 7 6 ,  Π ρ .  Λ α ρ ,  
■ 1 6 6 ) 6 2  Α ρ χ .  Ν .  1 4 — 2 2 3 .  Σ τ α υ ρ ο π .  ε ρ μ . ,  Ε μ π .  
κ α ι  Ν α υ τ .  Δ ι κ .  σ ε λ .  1 8 8 ,  υ π '  α ρ θ ρ .  1 7  π α ρ .  

4 'Β , Ρ ο δ ο π . ,  ε . α . ) .  Η  έ ν σ τ α σ ι ς  α ύ τ η  τ υ γ χ ά ν ε ι  

δ η μ ο σ ί α ς  τ ά ξ ε ω ς  κ α ι  δ υ ν α τ α ι  ν α  π ρ ο τ α θ ή  κ α 
τ ά -  π ά σ α ν  σ τ ά σ ι ν  τ η ς  ( Ε υ κ λ .  π α ρ .  2 1 0  σ η μ .  1, 

Ο ι κ .  — Α ; 6  π α ρ .  2  15  σ η μ .  5 ,  Ρ α μ μ .  εν  G L A S S  

Γ π α ρ  6 4 7 α ) .  Ε ν  π ρ ο κ ε ψ ε ν ω  εκ τ η ς  ε ν ό ρ κ ο υ  

κ α τ α θ έ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς  α π ο δ ε ί ξ ε ο τ ς  ε ι ς  τ α

\

i



ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2751/1993 
Ειρηνοδίκης: Γρηγ. Ευσταθίου 

Δικηγόροι: Φωτεινή Κοκκινίδου, Νικολ. Σινός.

(  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ· Ατελής, συμπλήρωση ''  ̂
εναντίον γενομένω ν συμφωνιών, πότε π συ- )

μπλήρωση καθιστά τη συν/κή αναδρομικά έ- \  33, σελ. 460). Από τις ένορκες καταθέσεις των 
γκυρη, πότε η σχετική ένσταση δύναται να 'μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, οι ο-
στραφή κατά του κομιστή της συν/κής. 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Επιβολή κατά το άρθρο 
178 παρ. 3 του Κωδ. περί Δικηγόρων.

Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της με 
αριθμό 27716/1993 διαταγής πληρωμής του Ειρη
νοδίκη Αθήνας, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της 
ανακοπής που η αιτούσα έχει ασκήσει κατά της 
διαταγής πληρωμής νόμιμα και εμπρόθεσμα. Η 
αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται στο Δικα
στήριο αυτό, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη, 
στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 
2 Κ.Πολ.Δ. Επομένως η αίτηση πρέπει να εξεταστεί 
κατ' ουσίαν, αφού έχουν καταβληθείτα νόμιμα τέλη 
και προσκομίζονται τα γραμμάτια προείσπραξης 
δικηγορικής αμοιβής (αριθμ. γραμμ. Δ.Σ.Α. 
15014473/93 και 23003142/93 αντίστοιχα). Η ανα
κοπή περιλαμβάνει, κατ' ορθή εκτίμηση του δικο
γράφου αυτής, ένα λόγο σύμφωνα με τον οποίο η 
προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυ
ρωθεί γιατί, εκδόθηκε με βάση δύο συναλλαγματι
κές ποσού 500.000 δρχ. εκάστης, εκδόσεως του 
καθ’ ού η αίτηση στις 20-3-1993 στην Αθήνα, τρι
τεγγύησης του δευτέρου των αιτούντων υπέρ της 
αποδέκτριας, αποδοχής της πρώτης των αιτού- 
ντων, πληρωτέας εις διαταγήν του εκδότου, λή- 
ξεως αμφοτέρων στις 20-9-1993, οι οποίες δεν 
πληρώθηκαν από τους αιτούντες κατά τη λήξη 
τους, οι οποίες έχουν πλαστογραφηθεί δεδομένου 
ότι ουδεμία συναλλαγή είχαν (αποδέκτρια) με τον 
καθ' ού η ανακοπή (εκδότη). Επειδή, κατάτο άρθρο 
10 του Ν. 5325/1932 "περί συναλλαγματικής και 
γραμματίου εις διαταγήν“, "εάν συναλλαγματική 
ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον 
των γενομένων συμφωνιών, η μή τήρησις των συμ
φωνιών τούτων δεν δύναται να αναταχθεί κατά του 
κομιστού, ειμή μόνον εάν ούτος απέκτησε την συ
ναλλαγματικήν καλή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν 
αυτής διέπραξε βαρύ “πταίσμα" από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει, ότι η συναλλαγματική δύναται να 
τεθεί εις κυκλοφορίαν φέρουσα απλή υπογραφή 
είτε του εκδότου, είτε του αποδέκτου με πρόθεση 
δημιουργίας ατελούς συναλλαγματικής, η οποία 
δύναται να συμπληρωθεί με βάση την γενομένη 
συμφωνία. Η συμπλήριωση του τίτλου, κατά τα συμ- 
φωνηθέντα στην παρεχόμενη εξουσιοδότηση προς 
συμπλήρωση καθιστά την συναλλαγματική ανα
δρομικά έγκυρη (βλ. Ν. Δελούκα Αξιόγραφα, εκδ. 
1980, σελ. 92 παρ. 48, Α.Π. 730/1984 Ρ  τ.μ., Νοβ

ποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο, τα προσκομι- 
ζόμενα έγγραφα τους ισχυρισμούς των διαδίκων 
και το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας πιθα
νολογήθηκε κυρίως από την διενεργηθείσα αντα- 
πόδειξη, ότι η ανακοπή και η προσβαλλομένη δια
ταγήν πληρωμής δεν θα ευδοκιμήσει, γιατί ο περι
λαμβανόμενος στην ανακοπή λόγος είναι ουσιαστι
κά αβάσιμος, αφού οι συναλλαγματικές με βάση τις 
οποίες εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρω
μής δεν είναι πλαστές, αλλά δόθηκαν στον καθ’ ού 
η ανακοπή με υπογραφή της αποδέκτριας για την 
πληρωμή δανείου που έλαβε η πρώτη των αιτού- 
ντωντον Μάρτιο 1993, οι οποίες ήταν ατελείς όταν 
δόθηκαν και συμπληρώθηκαν αργότερα με υπο
γραφή του καθ’ ού η αίτηση (εκδότου), κατά τη 
συμφωνία που τον εξουσιοδοτούσε, για την πλη
ρωμή του δανείου. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να 
απορριφθεί και να επιβληθεί στους αιτούντες η 
δικαστική δαπάνη του καθ’ ού η αίτηση (άρθρ. 178 
παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων.
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I Ι|ΜΛΐ:δρος· Ιω ά ν ν η ς  Χ α τ ζ η γ ρ ίβ α ς .  
Ε ισηγήτρι«: Κ λίνη  Π ο .να γ ιω τά κ η ,  Εφέτης. 
•Μκιίγόρω: Λνινστ. Νόκιις, ΕυΟ. Παπιτγεοιργίιιυ.
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Πιριιιχόμκνο α ίτησης γ ια  έκδοση διαταγής πληρωμής. 
Ακυρη σ υ ν α λλ α γμ α τ ικ ή '  ισχύει ως αφηρημένη ανα- 
γνιίιριοη χρέους. Ακυρη οπισθογράφηση. Μεταβίβαση 
της. σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή ς  με  εκχώρηση της σχετικής 
απαίτησης. Προϋποθέσεις έκδοσης δ ιαταγής πληρω
μής με βάση τέτοιε/ αναγνώριση. Μη εφαρμογή άρΟ. 
2X1 ΛΚ επί δικονομικισν διατάξεων.

Λπό τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τω ν  ά ρ θρ ω ν  623, 626, 628 και 
630 ΚΠολΔ σ υ ν ά γε τα ι  ό τ ι  η α ίτηση  γ ι α τ η ν  έκδοση 
δ ια τ α γ ή ς  π λ η ρ ω μ ή ς  πρέπει  ν α  περ ιέχε ι  (εκτός  από 
ά λ λ α )  κ α ι  τ η ν  α π α ί τ η σ η  τ ο υ  α ιτο ύ ν το ς ,  δηλαδή  
την  έν νο μ η  σ χ έ σ η  από  τ η ν  ο π ο ία  απορρέε ι  η χ ρ η 
μ α τ ικ ή  οφε ιλή ,  η  π λ η ρ ω μ ή  τ η ς  ο π ο ία ς  ζ η τε ίτ α ι  ν α  
δ ια τ α χ θ ε ί ,  κ α ι  ό τ ι  σ τ η ν  α ίτ η σ η  α υ τ ή  π ρ έπ ε ι  ν α  
ε π ισ υ ν ά π τ ο ν τ α ι  δ η μ ό σ ια  ή ιδ ιω τ ικ ά  έγ γ ρ α φ α  που 
έχο υν  σ υ ν τ α χ θ ε ί  κ α τ ά  α π ο δ ε ικ τ ικ ό  τύπο ,  α π ό  τ α  
ο π ο ία  (κ α ι  μ ό ν ο )  ν '  α π ο δ ε ικ ν ύ ε τα ι  η  α π α ίτ η σ η  κα ι  
το ποσό  α υ τή ς .  Ε ξά λ λ ο υ ,  γ ίν ετα ι  δεκτό  α π ό  τη θε
ω ρία  κ α ι  τ η  ν ο μ ο λ ο γ ία ,  ό τ ι  η σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή  η  
ο π ο ία  κ α τ ’ ε ξ ο χ ή ν  ιδρ ύ ε ι  α ν α ιτ ιώ δ η  εν ο χή ,  σ τ η ν  
π ερ ίπκοσ η  π ο υ  δ ε ν  ισ χ ύ ε ι  ω ς  τέτοια , ε ίτε  λ ό γω  ελ
λείψεων το υ  τ ίτ λ ο υ ,  ε ίτε  λ ό γω  μη ν ό μ ιμ η ς  χ α ρ το -

15-*'.'

! σ ή μ α ν σ ή ς  της, μπορε ί  ν α  ισ χ ύ σ α  μ ε τ α ξ ύ  του  εκ 
| δότη  κ α ι  του  α π ο δ έ κ τη  που  υ π ο σ χ έθ η κ ε  τ η ν  πλη 
| ρωμή τ η ς  σ τον  πρώ το  ή ε ις  δ ια τ α γ ή ν  του. ο>ς ιτφη 

ρημένη υ π ό σ χεσ η  ή α ν α γ ν ώ ρ ισ η  χ ρ έ ο υ ς  (έ/ρΟ 875 
ΑΚ, σε σ υ ν δ υ α σ μ ό  με τ ις  δ ιατέτξπς  τω ν  άρΟ. 2 τ ο · ·  

ν. 5325/32 και 4 5§ 1-4 τι>» ν.δ 4536/66). α φ ο ύ  . 
μεν  τ ύ π ο ς  του έτρθ. 873 ΛΚ κ α λ ύ π τ ε τ α ι  με τη \  
α π οδοχή  τη ς  σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή ς ,  η δε πρόθεσ η  των 
σ υμ β αλλομένω ν ,  όπ ω ς  η ά κ υ ρ η  σ υ ν α λ λ α γμ α τ ικ έ )  
ισ χύ σ ε ι  οις αφηρημέ.νη  υ π ό σ χ ε σ η  ή α ν α γ ν ώ ρ ισ η  
χ ρ έο υ ς  τεκ μ α ίρ ετα ι ,  κα ι  ότι σ υνεπ ώ ς  η α ίτη σ η  γ ια  
έκδοση δ ια τ α γ ή ς  π λη ρ ω μ ή ς ,  με βά σ η  τ η ν  γ ια  το υ ς  
ά ν ω  λ ό γο υ ς  ά κ υ ρ η  σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή ,  α ρ κ ε ί  γ ια  
τη ν  π λ η ρ ό τη τά  τ η ς  ν α  α ν α φ έ ρ ε ι  ότι η σ υ ν α λ λ α 
γ μ α τ ική  αυτή  ισχύε ι  ως «φ η ρ η μ έ νη  υπ ό σ χεσ η  χ ρ έ 
ο υς  του  άρθ. 873 ΛΚ. χ ω ρ ί ς  ν α  ε ίν α ι  α ν ά γ κ η  ν α  
αναφέρει και τη σ υ ν δ ρ ο μ ή  των π ροϋποθέσ εω ν  το υ  

' άρθ . 182 ΑΚ (ΟλΛΠ 2088/1986 ΕλλΔνη 28. 104 1. 
ΕΑ 7456/1988 Ε λλΔνη 31. 850. ΕΛ 2837/87 ΕΕμπΛ 
1989, 245. βλ. και Λ. Κ ιά ν το υ  ■ ΙΊα μ ηο ύκη . " Δ ίκ α ιο  
Αξιογράφο)ν>> σελ. 73 επ.. / ' ΐ ’/υ η ν 'π ; ΕρμΛΚ υπό  τυ  
άρθ. 873 αριθ.  29 γ ια  το γ ρ α μ μ ά τ ιο  εις δ ια τ α γ ή ) .  
Ό τ α ν  όμω ς ο α ϊτώ ν  τη ν  έ κ δ ο σ η  δ ια τ α γ ή ς  π λ η ρ ω 
μ ή ς  με βάση  τέτο ιο  ά κ υ ρ ο  τ ίτλο  (που δεν ισχύε ι  ω ς  
σ υ ν α λ λ α γμ α τ ικ ή )  δεν  ε ίνα ι  ο  εκ δό της  α υτή ς ,  α λ λ ά  
ο  εξ ο π ισ θ ο γρ α φ ή σ ε ω ς  α π ό  τον  εκδότη  κ ο μ ισ τή ς ,  
δοθέντος  ότι  η ο π ισ θ ο γ ρ ά φ η σ η  α υ τή  ε ίνα ι  επ ίσ η ς  
ά κ υ ρ η  (βλ. Λ. Κ ιά ν τσ υ  - Π α μ η ο ύ κ η , ό.π. § 19 1 3. Π 
2 σελ. 70 ,72 κ α ι  § 29 I σελ. 107) και  σ υ ν ε π ώ ς  η μ ε 
τα β ίβ α σ η  τ η ς  εν λόγοι (ό χ ι  α π ό  σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή )  
α π α ίτ η σ η ς  μπορεί ν α  επέλθε ι  μόνο  με  τ η ν  α π ό  το  
άρθ. 455 ΛΚ προβλεπόμενη  σ ύ μ β α σ η  κ ο ιν ή ς  εκχω-„. 
ρή σ εω ς  (ΕΛ 11036/1990 ΕλλΔ νη  1993, 1382, σχ .  ΕΛ 
14564/1988 Ε λλ Δ νη  1991, 146), α π ό  τη ν  ο π ο ία  
πρέπει ν α  προκύπτε.ι σ α φ ώ ς  η ε κ χ ω ρ ο ύ μ ε ν η  α π α ί 
τ η σ η  κ ατά  το ε ίδος της .  ώ σ τε  ν α  δ ια κ ρ ίνετα ι  α υ τή  
α π ό  κάθε  ά λλ η  α π α ίτ η σ η  το υ  εκ χ ω ρ η τή  κ α τ ά  του 
οφειλέτη  (βλ. Γ ΐω ρ γ ιά δ η  - Χ τ α θ ό π ο ν λ ο ,  ΑΚ άρθ. 
455 αριθ. 41. Μ η α λ ή ,  Ενοχ. έκδ. 13 § 151, Κ. Σ ο ύ ρ -  
λ α ,  ΕρμΛΚ άρθ. 455 α ρ ιθ .  32), ο α ϊτ ώ ν  α υ τό ς ,  
εκτός  από την  επ ίκ λη σ η  τω ν  π ερ ισ τα τ ικ ώ ν  εκε ίνω ν 
που  ε ίνα ι π α ρ α γ ω γ ικ ά  τ η ς  α φ η ρ η μ έ ν η ς  ενοχής ,  θ α  
πρέπει ν α  εκθέτει σ τ η ν  α ί τ η σ η ,  γ ι α  τη νομ ιμ οπο ίη -  

■ σ ή  του . κα ι  τη σ ύ μ β α σ η  κ ο ι ν ή ς  ε κ χ ω ρ ή σ ε ω ς  τ η ς  
α π α ιτή σ ε ώ ς  του  π η γ ά ζ ε ι  α π ό  τ η ν  α φ η ρ η μ έν η  υ π ό 
σχεσ η .  Δεν αρκε ί  δε π ρ ο ς  το ύ το  μόνη  η αναφερόμε- 
ν η  σ τη ν  α ίτη σ η  ο π ισ θ ο γ ρ ά φ η σ η  τ η ς  σ υ ν α λ λ α γ μ α 
τ ικ ή ς ,  δεδομένου ό τ ι  η  ο π ισ θ ο γ ρ ά φ η σ η  α υ τή  α φ ο 
ρ ά ,  κ α τ ά  το  άρθ. 14 τ ο υ  ν. 5325/32, μόνο  τ η ν  κ α τ ά  
το  άρθρο  28 το υ  ίδ ιο υ  ν ό μ ο υ  α π α ί τ η σ η  α π ό  τη σ υ 
ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή  (βλ. Κ . Σ ο ύ ρ λ α , ΕρμΛΚ Εισ. άρθ. 
455-470-αριθ . 27 κ α ι  28, ΕΛ 11036/1990, ό.π., ΕΛ 
14564/1988 ό.π.).
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Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από 
την προσκομιζόμενη με επίκληση σε κυρωμένο 
αντίγραφο από 10.1.1992 προσκομιζόμενη αίτηση 
(προς έκδοση διαταγής πληρωμής του καθού η 
ανακοπή, κατά παραδοχή της οποίας εκδόθηκε η 
επίσης επικαλούμενη και σε κυρωμένο αντίγραφο 
προσκομιζόμενη με αριθ. 2668/1992 διαταγή πλη
ρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, ο αϊτών διέλαβε σ’ αυτή α) ότι η Μ.Π. είχε 
εκδώσει στις 5.6.1989 μία συναλλαγματική (προσ- 
κομιζόμενη επίσης με επίκληση σε κυρωμένο αντί
γραφο) για 500.000 δρχ., πληρωτέα εις διαταγήν 
της ίδιας, την οποία αποδέχθηκε αυθημερόν ο ήδη 
εκκαλιϋν ανακόπτων Σ.Β., β) ότι της συναλλαγμα
τικής αυτής, που έληγε στις 5.11.1990, έγινε νόμι
μος κομιστής εξ οπισθογραφήσεως από τον εκδότη 
της αυτός (αϊτών - Ν.Τ.), γ) ότι η συναλλαγματική 
αυτή, η οποία δεν πληρώθηκε κατά τη λήξη της 
παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του προς τον 
αποδέκτη, είναι άκυρη διότι δεν είναι νόμιμα χαρ- 
τοσημασμένη, πλην όμως νομίμως χαρτοσημαν- 
θείσα εκ των υστέρων, ισχύει κατά μετατροπή ως ' 
έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης χρέους και δ) ότι 
η βάση της αιτήσεώς του αποδεικνύεται από την 
εν λόγω συναλλαγματική. Στην αίτησή του όμωτ 
αυτή ο ήδη εφεσίβλητος -  καθού η ανακοπή δεν 
εξέθεσε για τη νομιμοποίησή του ότι η προς αυτόν 
μεταβίβαση της επικαλουμένης, από αφηρημένη 
υπόσχεση χρέους, απαίτηση της Μ.Π. έγινε με σύμ
βαση κοινής εκχιόρησης αποδεικνυόμενη είτε από 
την πιο πάνω συναλλαγματική, είτε από κάποιο 
άλλο ξεχιοριστό έγγραφο, καίτοι, στη συγκεκρι
μένη περίπτωση, που δεν ταυτίζεται με την κατ’ 
άρθ. 20 § 1 εδάφ. β' ν. 5325/32 μετοπισθογράφηση 
συναλλαγματικής που παράγει αποτελέσματα 
κοινής εκχώρησης, η μεταβίβαση της εν λόγω (όχι 
από συναλλαγματική) απαιτήσεως δεν μπορούσε 
να επέλθει με οπισθογράφηση, παρά μόνο με τον 
από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ προβλε- 
πόμενο τρόπο της κοινής εκχώρησης, για την 
οποία δε γίνεται κανένας λόγος στην αίτηση, στην 
οποία ο εφεσίβλητος ομιλεί μόνο για οπισθογρά
φηση. Έπρεπε κατά συνέπεια, και σύμφωνα με 
όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη της από
φασης, η αίτηση να απορριφθεί για το λόγο αυτό. 
Περαιτέρω από την οπισθογράφηση που υπάρχει 
πάνω στην πρυαναφερόμενη συναλλαγματική δεν 
αποδεικνύεται η εκχοιρηση αυτής της απαίτησης 
της Μ.Π. προς τον εφεσίβλητο, την οποία σαφώς 
αμφισβητεί ο εκκαλών - ανακόπτων. Και τούτο 
διότι η τέτοια οπισθογράφηση, δεν μπορεί να θεω
ρηθεί ως εκχώρηση του κοινού δικαίου στη συγκε
κριμένη περί παύση, δεδομένου ότι η σύμβαση εκ-

χωρήσεως. όπως και κάθε άλλη σύμι 
θέτει δήλωση πρότασης του ενός υ  
βαλλομένους και όμοια αποδοχής υ 
άλλο (βλ. Μ παλή ,  ΓενΑρχ, έκδ. Ε, ■
11036/90 ό.π.. ΕΛ 14564/88 ό.π., αντίο.
-  Π αμπούκη,  ό.π. § § 19 II 1 σελ. 72 ι 
107, ΕΛ 5298/1986 ΕλΔ 28. 133, ΕΛ 69.
1978, 430). Από μόνη την οπισθογράφη- 
αποδεικνύονται και μάλιστα εγγράφ? 
χείσ της εκχιόρησης και ειδικότερα η α 
πρότασης της φερόμενης εν προκειμέν. 
ρητρίας Μ.Π. Εξάλλου στην παραπάνω 
γματική δεν μνημονεύεται καν το ονομι 
του εφεσίβλητου. ώστε να προκύπτει ι- 
οπισθογράφηση (ως πρόταση προς κατάρ 
βάσεως εκχωρήσεως) έγινε προς αυτόν το 
όχι προς άλλον, ο οποίος είναι δυνατό 
υστέρων να παρέδωσε σ’ αυτόν (εφεσίβλη 
Το ότι η σύμβαση εκχωρήσεως είναι άτυπ- 
είναι επομένως αναγκαία κατά νόμο να : 
θεί τον έγγραφο τύπο είναι χωρίς σημασ 
κρινόμενη υπόθεση, αφού σε περίπτωση 
εκχώρησης δεν είναι δυνατή η έκδοση δ. 
πληρωμής για. την εκχωρούμενη απαίτηο. 
τις διατάξεις των άρθ. 623, 626 § 3 και ; 
εδάφ. α' ΚΠολΔ. από τις οποίες προκύπτει ο 
απαίτηση που επικαλείται εκείνος που ζη·. 
έκδοση διαταγής πληρωμής δεν αποδεικνύι. 
δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, που πρέπει να · 
νάπτεται στην αίτησή του, δε γίνεται αυτή I  
Για τους ίδιους λόγους δεν μπορεί να τεθεί 
δυνατότητας ισχύος της οπισθογράφησης ο 
χώρησης κατά μετατροπή, σύμφωνα με το άρ(
ΑΚ (βλ. ΕΑ 11036/1990 ό.π., ΕΑ 14564/8δ 
αντιθ. απόψεως Α λίκη  Κιάντου  - Παμπούκη,
§§ 19 II αριθ. 1 σελ. 72 και 29 I σελ. 107..· ' 
5298/1986 ΕλΔ 28. 133, ΕΑ 2820/82 Αρμ. ΛΗ',
ΕΑ 6959/1977 ΕΕΔ 1978, 430), τα στοιχεία 
οποίας (τέτοιας μετατροπής) άλλωστε δεν επι> 
λέσθηκε καθόλου ο εφεσίβλητος στην αίτησή ι 
για έκδοση της διατοηη'ις πληρωμής. Η επίκληση τ 
στοιχείου αυτού που θεμελιώνει την υπόθετα 
βούληση των μερών, πρέπει να αναφέρεται στι 
αίτηση, αφού η μετατροπή της άκυρης δικαιοπρ. 
ξίας δεν γίνεται αυτεπάγγελτα, αλλά εφόσον υφ 
στανται οι προϋποθέσεις της μετατροπής (άρ< 
182 ΑΚ), ο συμβαλλόμενος που θέλει αυτή πρέπ> 
να τη ζητήσει από το δικαστή (βλ. Α . Κιά ντου  
Παμπούκη, ό.π. § 19 Π 2 σελ. 73, ϊ. Μ άρκου, «Μελέ 
τες στο δίκαιο της συναλλαγματικής», σελ. 99 VI 
ΕΑ 11036/1990 ό.π., ΕΑ 5298/1986, ΕΠειρ 425/ 85 Δ 
16. 541, ΕΑ 2820/82 ό.π.. ΕΛ 6959/77 ό.π.). Επίσης, 
δεν μπορεί να γίνει λόγος και για ισχύ κατά μετά-
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τροπή της συναλλαγματι κής ιος εμπορικής εντολής 
ή ως ομολόγου του άρθ. 76 του ΝΛ της 17.7/13.8. 
1923, που μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση εφό
σον ούτε στην αίτηση αναγράφεται, ούτε από το 
σώμα της συναλλαγματικής αποδεικνύεται η 
εμπορική ιδιότητα της εκδότριας και του αποδέκτη 
στην πρώτη περίπτωση ή η όμοια ιδιότητα του 
δεύτερου από αυτούς στην δεύτερη περίπτωση. Σε 
κάθε τέλος περίπτωση, το πιο πάνω έγγραφο (συν
αλλαγματική) και αν ήθελε υποτεθεί ότι εμπεριέ
χεται σ' αυτό σχετική σύμ|3αση εκχώρησης, δεν 
μπορεί να ληφθεί υπόψη ως προς την εν λόγο) σύμ
βαση, διότι ως προς αυτή δεν έφερε και δεν φέρει 
ακόμη και το>ρα νόμιμη σήμανση (αφού η χαρτο
σήμανσή της αφορά μόνο την επικαλούμενη σύμ
βαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους μεταξύ του 
εκκαλούντος και της Μ.Γ)., όχι δε και την τυχόν 
σύμβαση εκχωρήσεως μεταξύ της τελευταίας και 
του εφεσιβλήτου), σύμφιονα με τις διατάξεις των 
άρθ. 13 $ I, 24 § 3. 62 και'64 του νόμου «περί χαρ
τοσήμου», από το συνδυασμό των οποίων προκύ
πτει ότι σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου υπόκει- 
ται και το έγγραφο που συντάσσεται προς απόδει
ξη της σύμβασης εκχωρήσεως και ότι αν αυτό δε 
χαρτοσημανθεί νομίμως δε Ιν,αμβάνεται υπόψη και 
αυτεπσ.γγέλτοκ από το δικαστήριο (βλ. ΛΠ 914/73 
ΝοΠ 22, 478, ΕΛ 1 1036/90 ό.π., ΕΛ 660/76 Λρμ Λ", 
705. ΕΛ 39/76 Λρμ Λ', 512). Κατ’ ακολουθία η έν
δικη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ 
ουσίαν βάσιμη ως προς τον παραπάνω λόγο της 
(της έρευνας των λοιπών λόγων, για ακυρότητα 
της αφηρημένης υπόσχεσης λόγω μη τήρησης του 
τύπου της αιτίας και για πλαστότητα της ημερο
μηνίας λήξεως, αποδοχής και εκδόσεως, κρινομέ- 
νης μάταιης) να  ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με 
αυτή διαταγή πληρωμής και να απορριφθεί η αί
τηση προς έκδοση της διαταγής αυτής. Η ένσταση 
του εφεσιβλήτου - καθ’ ου η ανακοπή ότι η κρινό- 
μενη ανακοπή είναι απαράδεκτη για το λόγο ότι 
υπερβαίνει τα όρια τα επιβαλλόμενα από την κα
λή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή 
οικονομικό σκοπό του δικαιώματος πρέπει επίσης 
να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, διότι η απαγόρευ
ση της ασκήσεως του δικαιώματος που ορίζει το 
άρθ. 281 ΛΚ με τους όρους που αυτό προβλέπει, εί
ναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορ
ρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και όχι από 
διατάξεις δικονομικές (ΛΠ 224/1986 ΕλΔ 27. 1109, 
ΛΠ 892/80 ΝοΙ3 1981, 284, ΛΠ 356/77 ΕΕΔ 36. 607). 
Τέλος, το αίτημα του εφεσιβλήτου - καθού η ανα
κοπή να  διαταχθεί η διαγραφή (άρθ. 206 ΚΠολΔ) 
από το δικόγραφο της ανακοπής των φράσεων «το 
φερόμενο ως ομόλογο... είναι προϊόν πλαστογρα-

φίας... κατονομάζω αυτούς (Μ.Π. και Ν.Τ.) ως πλα- 
στογράφους» πρέπει να απορριφθεί, διότι η χρησι
μοποίηση φράσεων όπως οι προαναφερόμενες εί
ναι Οίναγκαίες για την υπεράισπιση τιον δικαιωμά
των του οσ/ακόπτοντος που τις χρησιμοποίηση.

Παρατηρήσεις

Η ως άνω πλήρως αιτιολογημένη και εμπερι
στατωμένη απόφαση του Εφετείου Αθηνών αντι
μετώπισε δύο βασικά ζηπίματα του δικαίου της με
τατροπής της άκυρης συν/κής. τα οποία έλυσε  
σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στη νομολογία.

I. Το πρώτο ζήτημα που η απόφαση έκρινε ήταν 
το της μετατροπής της αποδοχής άκυρης συν/κής 
σε αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους  
(ΑΚ 873). Ως προς το ζήτημα αυτό, ratio decidendi 
της απόφασης απετέλεσε η απόφαση της ΟλΑΠ 
2088/1986, ΕλλΔ 28, 1041. Έτσι, η απόφαση δ έ 
χθηκε ότι η εν λόγω άκυρη αποδοχή της συν/κής 
μετατρέπεται αυτόματα σε αφηρημένη υπόσχεση  
ή αναγνώριση χρέους (ΑΚ 873), χωρίς να είναι 
ανάγκη ο αϊτών την έκδοση διαταγής πληρωμής 
δανειστής (κομιστής της συν/κής) να επικαλεστεί 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 182 
ΑΚ, Βλ την πλούσια νομολογία και βιβλιογραφία 
στη σχολιαζόμενη απόφαση.

Εναντίον της άποψης αυτής του Αρείου Πάγου 
ασκήθηκε από την θεωρία έντονη κριτική ως δ ογ
ματικά εσφαλμένης και μη σύμφωνης με τη διά
ταξη του ΑΚ 182. Η παραπάνω απόφαση της 
ΟλΑΠ έχει οδηγήσει τη νομολογία των δικαστη
ρίων στο αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν διαφο
ρετικά δυο από νομική άποψη όμοιες περιπτώσεις, 
και στη μεν περίπτωση της άκυρης α π οδοχή ς  
συν/κής τα δικαστήρια δέχονται ότι η μετατροπή., 
σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους (ΑΚ 873) επ έρ 
χεται αυτόματα, στη δε μετατροπή της άκυρης 
οπισθογράφησης να δέχονται την εφαρμογή του 
ΑΚ 182. Βλ. σχετικά με αυτή αντί άλλων Μ άρκου , 
Δίκαιο συν/κής, 1993, άρθρο 2 σελ. 79 επ., 406 επ., 
και, Δίκαιο επιταγής, 1995, άρθρο 2 σελ. 63 επ. 
Επίσης βλ. τα obiter dicta στο σκεπτικό της σχο- 
λιαζόμενης απόφασης. Για την ανάγκη αποφυγής 
των εμπειρικών μεθόδων γενικά κατά την έρευνα  
των ανίσχυρων δικαιοπραξιών στο ισχύον σύστημα 
δικαίου βλ. Π. Ζέπο, Περί το πρόβλημα του ανι- 
σχύρου των δικαιοπραξιών, ΕΕΝ 23,705.

II. Το δεύτερο νομικό ζήτημα του δικαίου της 
μετατροπής που η απόφαση έκρινε ήταν η μετα
τροπή της άκυρης οπισθογράφησης σε εκχώρηση 
του κοινού δικαίου (ΑΚ 455):

Στην κριθείσα με τη σχολιαζόμενη απόφαση πε
ρίπτωση, ο υποβολών την αίτηση για έκδοση δια-
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ταγής πληρωμής στον αρμόδιο δικαστή δεν ήταν ο 
εκδότης - λήπτης της συν/κής αλλά ο κομιστής κα
τόπιν οπισθογραφήσεως, ο οποίος λόγω της ακυ
ρότητας της συν/κής και της γενόμενης οτΓισθο- 
γράψησης όφειλε να στηρίξει το κτηθέν δικαίωμά 
ίου ατο κοινό δίκαιο και ειδικότερα στις διατάξεις 
περί εκχωρήσεως (ΑΚ 455). Βλ. τη νομολογία και 
βιβλιογραφία στην ίδια ως άνω απόφαση. Επίσης 
βλ. εντελώ ς ενδεικτικά Λλ. Κ ιάντου - Παμπούκη, 
Δίκαιο Αξιογράφων, 4 έκδ. 1993, σελ. 139, Μ ά ρ 
κου, Δίκαιο συν/κής, άρθρο 2 σελ. 82 επ., 86, 119 
και Μελέτες στο δίκαιο της συν/κής, 1991, σελ. 96 
επ.

Το εκδόν την σχολιαζόμενη απόφαση δικαστή
ριο, ακολουθώντας την κρατούσα εν προκειμένω  
άποψη στη θεωρία και νομολογία, έλυσε τα τεθέ- 
ντα ενώπιον του όσον αφορά τη μετατροπή της 
άκυρης οπισθογράφησης νομικά ζητήματα σύμφω
να με το ισχύον δίκαιο και με δογματική συνέπεια. 
Ετσι, το δικαστήριο ορθά δέχθηκε ότι ο εξ οπισθο- 
γραφήαεως κομιστής της άκυρης συν/κής πρέπει 
να αναφέρει στην αίτηση προς έκδοση διαταγής 
πληρωμής ότι η απαίτηση του εκδότη - λήπτη του 
τίτλου μεταβιβάστηκε σ’ αυτόν με σύμβαση κοινής 
εκχώρησης. Η εκχώρηση αυτή μάλιστα πρέπει, 
όπως ακριβώς και η προβαλλόμενη απαίτησή του, 
να αποδεικνύεται εγγράφω ς (ΚΠολΔ 623 επ,), το 
δε σχετικό έγγραφο πρέπει να είναι νόμιμα χαρ- 
τοσημασμένο. Η γενόμενη οπισθογράφηση στην 
άκυρη συν/κή δεν  ισχύει αυτόματα κατά μετατρο
πή ως εκχώρηση του κοινού δικαίου, ούτε η επί 
του τίτλου άκυρη τυπική πράξη της οπισθογράφη
σης καλύπτει την ανάγκη για ύπαρξη εγγράφου  
για τη γενόμενη εκχώρηση σύμφωνα με τις παρα
πάνω διατάξεις του ΚΠολΔ. Ο αϊτών πρέπει λοι
πόν στην αίτησή του προς έκδοση διαταγής πλη
ρωμής να επικαλείται τη συνδρομή των κατ' ιδίαν 
προϋποθέσεων του άρθρου 182 ΑΚ. Βλ. και Μ ά ρ
κου, Δίκαιο επιταγής, άρθρο 2 σελ. 67 επ. με παρα
πομπές στη βιβλιογραφία και'τη νομολογία.

III. Δεν θα επιμείνω περισσότερο στο παραπάνω 
ζήτημα, διότι η μνημονευόμενη στην απόφαση θε
ωρία και νομολογία δίνει σ' αυτό ολοκληρωμένη 
και δογματικά ορθή απάντηση. Θάθελα όμως εδώ 
να επισημάνω δυο καίρια σημεία, τα οποία διευκο
λύνουν ουσιωδώς τη λύση των ανακυπτόντων κα
τά τη μετατροπή της άκυρης οπισθογράφησης στη 
συν/κή προβλημάτων.

1. Το ζήτημα των στοιχείων τα οποία πρέπει να 
επικαλείται και να αποδεικνύει ο ανωτέρω κομι
στής της άκυρης συν/κής κατά το άρθρο 182 ΑΚ 
συνδέεται στενά με το πρόβλημα του νομικού χα
ρακτήρα της οπισθογράφησης και ειδικότερα με τη

σχέση της προς την εκχώρηση του κοινού δικαίου. 
Βλ. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, άρθρο 14 σελ. 137 
επ. Γενικά για τη σπουδαιότητα της γενικής θεω
ρίας του ιδιωτικού δικαίου και του δικαίου γενικό
τερα στις ανίσχυρες δικαιοπραξίες βλ. Π. Ζέπο, 
ΕΕΝ 23. 707. Δεν χωρεί εν προκειμένω αμφιβολία 
ότι οπισθογράφηση δεν είναι μόνον η επί του ττπ 
λου τυπική πράξη. Το ερώτημα για το οποίο ωστό
σο υπάρχει έντονη αμφισβήτηση είναι ο νομικός 
χαρακτήρας της οπισθογράφησης και συνίσταται 
στο αν αυτή από άποψη ουσιαστικού δικαίου απο
τελεί ενιαία δικαιοπραξία, όπω ς π.χ. είναι η εκχώ
ρηση, ή μια σύνθετη δικαιοπραξία, η οποία αποτε- 
λείται από πλείονες επιμέρους πράξεις (δικαιο- 
πραξίες). Βλ. σχετικά Π έρ δ ικα , Εγχειρ. Εμπορ. 
Δικ., γ ’ έκδ. 1960, § 50 σελ. 375. Λ νασ τασ ιάδη , 
Πιστ. τίτλ., I, 1947, σελ. 243 επ . (§§ 31 επ.). Σε κα
ταφατική δε περίπτωση το τιθέμενο ερώτημα είναι 
ποιες είναι οι κατ’ ιδίαν αυτές πράξεις. Βλ. Μ ά ρ 
κου , Δίκαιο συν/κής, άρθρο 14 σελ. 124 επ . 
Ripert/Roblot,Jra\l6  6lem. Dr. Comm., 9 έκδ. 1981, 
τόμ. II, σελ. 154 επ. (nos 2017 επ.).

Ας μου επιτραπεί εδώ να σημειώσω μονολε
κτικά για το πρόβλημα αυτό ότι από άποψη ισχύο- 
ντος δικαίου ορθότερη είναι η δεύτερη άποψη, για 
λόγους που προφανώς δεν είναι δυνατό να ανα
πτυχθούν στο παρόν σημείωμα. Βλ. και Μάρκου, 
Ibid, και Δίκαιο επιταγής, άρθρο 14 σελ. 135 επ. 
Ετσι, η κανονική (δηλ. με πλήρη αποτελέσματα) 
οπισθογράφηση της συν/κής, εκτός από την επί 
του τίτλου τυπική πράξη, περιλαμβάνει κατά την 
δογματικά ορθότερη άποψη και τη συμφωνία των 
μερών περί μεταβιβάσεως του εκ του τίτλου δικαι
ώματος καθώς και τη συμφωνία των μερών περί 
μεταβιβάσεως του επί του τίτλου δικαιώματος, δηλ. 
τόσο την ενοχική εκποιητική συμφωνία περί με- 
ταβιβάσεως του εκ του τίτλου όσο και την εμπράγ
ματη συμφωνία περί μεταβιβάσεως του επί του τίτ
λου δικαιώματος. Μάλιστα, όταν λαμβάνει χώρα 
κανονική οπισθογράφηση, η δικαιοπραξία αυτή πε
ριλαμβάνει και τη συμφωνία των μερών περί δη
μιουργίας της εκ του τίτλου ευθύνης του οπισθο- 
γράφου, δηλ. το λεγόμενο εγγυητικό αποτέλεσμα 
της οπισθογράφησης, για τη δημιουργία του 
οποίου σύμφωνα με τις συμβατικές περί συν/κής 
θεωρίες απαιτείται η σύναψη της «σύμβασης δό
σης και λήψης συν/κής». Βλ. Αλ. Κ ιάντου  - Π α
μπούκη, ibid, σελ. 34.

Περαιτέρω, κατά την μετατροπή της άκυρης 
οπισθογράφησης πρέπει σύμφωνα και με τα αμέ
σως παραπάνω εκτεθέντα να λαμβάνεται υπόψη 
ότι κατά κανόνα ο οπισθογράφος της (έγκυρης) 
συν/κής ευθύνεται έναντι του υπερού η οπισθο-
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■•,ράΦΠση όχι μόνο από τη ουν/κή (βλ. άρθρο 15 του 
,·. 5325/32 περί συν/κής και γραμματίου εις διατα
γήν) αλλά και από τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 
Ιημειωτέον ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκει
ται για την ευθύνη του οπισθογράψου από την αι- 
ιία και τη βασική σχάση της συν/κής αλλά για ευ
θύνη του από άλλου είδους έννομη σχέση του κοι
νού δικαίου μεταξύ των συμβαλλόμενων, η οποία 
ναι μεν βρίσκεται εκτός του τίτλου, όμως καταρ
τίζεται κατά τη μεταβίβαση και τη δημιουργία της 
ενοχής από τον τίτλο. Η παρατήρηση αυτή μπορεί 
εν προκειμένω να έχει και πρακτική σημασία, διότι 
αντικείμενο μετατροπής είναι μεν η ενοχή από 
τον τίτλο της συν/κής και όχι η ενοχή από τη βα
σική σχέση και την αιτία, όμως κατά τη μετατροπή 
της η άκυρη ενοχή από τον τίτλο πρέπει να λαμ- 
βάνεται υπόψη ως ενιαίο φαινόμενο της βουλή- 
οεως.

Ωστόσο, το τελευταίο ζήτημα δεν απετέλεσε 
αντικείμενο έρευνας εκ μέρους του εκδόντος τη 
σχολιαζόμενη απόφαση δικαστηρίου, δεδομένου  
ότι ο υποβολοιν την οίιηση προς έκδοση διαταγής 
πληρωμής δεν επικαλέστηκε και ευθύνη του εκ
δότη - λήπτη και πρώτου οπισθογράφου εκ μετα
τροπής της άκυρης (κανονικής) οπισθογράφησης, 
πράγμα που θα μπορούσε να είχε ζητήσει μόνον 
αν είχε επικαλεσθεί την κατά μετατροπή ισχύν 
της άκυρης συν/κής ως εμπορικής εντολής πλη
ρωμής κατά τις διατάξεις των άρθρων 76 επ. ν.δ. 
17.7.1923. Βλ. Μάρκου, Μελέτες, 96 επ. Διότι στην 
κριθείσα με την ως άνω απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών περίπτωση ο υποβολών την αίτηση προς 
έκδοση διαταγής πληρωμής στηρίχθηκε μόνο στην 
κατά μετατροπή ισχύν της άκυρης αποδοχής σε 
αφηρημένη υπόσχεση χρέους απαίτηση του εκ
δότη εναντίον του αποδέκτη, η οποία του είχε με
ταβιβαστεί εκ μέρους του εκδότη - λήπτη της 
συν/κής με οπισθογράφηση.

2. Είναι ανάγκη εδώ να γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ της εκτός του τίτλου ευθύνης (ή της δυνα
τότητας ευθύνης) του μεταβιβάζοντος σύμφωνα 
με τα προαναφερθέντα αμέσως πιο πάνω και της 
ανάγκης που υπάρχει βάσει των διατάξεων του ΑΚ 
182 και του ΚΠολΔ 623 επ. να επικαλείται ο αϊτών 
κατά την μετατροπή της άκυρης οπισθογράφησης 
τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία τής κατά τη διά
ταξη αυτή -ετέρας δικαιοπραξίας» και να τα απο- 
δεικνύει εγγράφως, δεδομένου ότι η άκυρη συν/κή 
δεν ισχύει ως -συναλλαγματική'», πράγμα που ση
μαίνει ότι επ' αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του νόμου περί συν/κής, και ότι μόνη η άκυρη οπι
σθογράφηση στη συν/κή δεν αποδεικνύει τα κατά 
νόμο αναγκαία στοιχεία της σύμβασης εκχώρησης

(ΑΚ 455). όπως ορθά η ως άνω απόφαση επισημαί
νει. Διότι ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι σπό ουσια
στική άποψη η οπισθογράφηση περιέχει κατά κα
νόνα και εκχώρηση του δικαιώματος σπό τον τίτλο, 
δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας τα 
εξής: Α φενός ότι ο αϊτών την έκδοση διαταγής 
πληρωμής οφείλει να επικαλείται στην αίτησή του 
και να αποδεικνύει ία στοιχεία της εκχώρησης 
κατά τις διατάξεις του ΑΚ ¿ 5 5  ρπ. και μάλιστα με 
έγγραφα χαρτοσημασμένα, και αφετέρου ότι η εκ 
μετατροπής της άκυρης συν/κής προερχόμενη  
ενοχή είναι διαφορετική από την ενοχή του τίτλου.

Επομένως, η τυχόν εκχώρηση του δικαιώματος 
του εκδότη - λήπτη από τον τίτλο στο νέο κομιστή 
δεν περιέχει και εκχώρηση της εκ μετατροπής 
προερχομένης ενοχής. Αυτά σημαίνουν ότι για 
την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει η εκ μ έ
ρους του λήπτη εκχώρηση της αφηρημένης υπό
σχεσης χρέους να αποδεικνύεται εγγράφως, μόνη 
δε η επί του τίτλου πράξη οπισθογραφήσεως δεν  
πληρεί την περί εγγράφου τύπου κατά τον ΚΠολΔ 
623 και 626 απαίτηση του νόμου.

Ενόψει των ανωτέρω πρέπει και από τη θέση 
αυτή να επισημάνω την επείγουσα ανάγκη για αλ
λαγή της ως άνω νομολογίας που επικράτησε με
τά ιην υιτ' αριθ. 2088/1986 απόφαση της Ολομέ
λειας του Αρείου Πάγου ώστε όμοιες περιπτώσεις 
μετατροπής άκυρης συν/κής να λύνονται με δογ
ματικά ενιαίο τρόπο (ΑΚ 182).

Ι.Π. Μάρκου
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ζ ^ Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Η  - Ε ΙΚ Ο Ν ΙΚ Ο Τ Η Τ ^ η 
νσταση ότι η μεταβίβασϊ^Ττυν/κώ ν'άπο τον  
κδότη τους π ρ ο ς  τ ο ν  κομιστή τους είναι είκο- 
ική, προβαλόμενη  α π ό  τ ο ν  αποδέκτη και τον  
πέρ αυτού τ ρ ιτ εγ γ υ η θ έ ντ α  δ εν  εμπίπτει 
τους περ ιορ ισ μ ούς τη ς διάταξης του άρθρ. 
7 ν. 5332/1932. Λόγοι, σ υ ν έ π ε ιε ς  εικονικότη-

%

Κ.Η: ¿.ε περίπτωση μεταβίβασης συν/κ ώ ν πριν  
τη λήξη τους δεν  αρκεί γνώ ση του κομιστή ότι 
στις συ ν/κ ές  περιλαμβάνονται και υπέρμε+ροι 

, τόκοι απαιτείται, για την πρόταση της σχετικής 
I ένστα ση ς και πρόθεση βλάβης των ο φ ε ιλ ε τώ ν  

από τον  κομιστή, την οποία  αυτοί επικαλούνται

ίκαι α ποδεικνύουν, αντίθετα σ ε  περίπτω ση με
ταβίβασης των συν/κώ ν μετά τη λήξη τους  
εφ α ρμ οσ τέες είναι οι διατάξεις τω ν άρθρω ν  
I 462 και 463 Α.Κ. ΤΟΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ: 25% (Σ.Σ. 
π ρο  της 01/11/1990) σ υ ν έπ ε ιες  υ π έρ β α σ ή ς  
του.

Επειδή νομίμως φέρεται δια της υπ ’ αρι. 
3124/11-10-91 κλήσεως του εφεσιβλήτου προς πε
ραιτέρω συζήτηση η υπό κρίσιν υπ’ αρ. 2323/19 ... 
Φεβ. 1987έφεσιςτωνΒ.Κ .καιΑ.Ξ.κατάτηςυπ'αρ.

I 772/82 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την τακτική δια- 

I δικασία μετά την επ’ αυτής έκδοσιν της υπ’ αρ. 
13262/87 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου δι' · 
ης εγένετο τυπικώς δεκτή η έφεσις και διετάχθη- 
σαν συμπληρωματικές αποδείξεις και της υπ' αρ. 
9737/90 αποφάσεως αυτού δΓ ης διετάχθησαν επί
σης περαιτέρω αποδείξεις και την νομότυπη διεξα
γωγή των διαταχθεισών αποδείξεων.

! Επειδή, με τήν ανακοπή τους κατά της υπ’ αρ. 
4168/89 διαταγής πληρωμής, οι ήδη εκκαλούντες 
επιδιώκοντες την ακύρωσιν αυτής, είχαν προβάλει 
τρεις ισχυρισμούς οι οποίοι παρεπέμφθησαν εις 
ιδιαιτέραν συζήτησιν ήτοι 1 ον) Οτι ο καθ’ ου δεν 
τυγχάνει κομιστής εκ νομίμου οπισθογραφήσεως 
των συναλλαγματικών βάσει των οποίων εκδόθηκε 
η βαλλομένη διαταγή πληρωμής γιατί η οπισοθγρά- 
φησις καιπαράδοσις αυτών από τον εκδότη αυτό.ν 
προς τον καθ’ ου απερρίφθη δι’ οριστικής διατά- 
ξεω ςτηςυπ’ αρ. 7442/1985 αποφάσεως του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία το πρώτον 
απεφάνθη επί των εις ιδιαιτέραν συζήτηση παρα- 
πεμφθέντων ισχυρισμών. Ως προς την διάταξη της 
αυτή η εν λόγω απόφασιςτου πρωτοβαθμίου Δικα
στηρίου δεν προσεβλήθη δια της κρινομένης εφέ- 
σεως. 2ον) Οτι οι ως άνω συναλλαγματικές εικονι- 
κώς και άνευ αιτίας μεταβιβάσθηκαν υπάτου εκδό
του εις τον καθ’ ου προς αποφυγήν των συνεπειών 
της τοκογλυφίας του πρώτου εις βάρος των ανα- 
κοπτόντων και 3ον) Οτι της μεταβιβάσεως ούσης 
εικονικής γενομένης μετά την λήξιν των συναλλαγ-

ϋ ^ Ρ · 1



ΕΤΟΣ 43ο (ΜΓ) 1992 ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 613

ματικών νομίμως προβάλλουν (οι ανακόητοντες) 
κατά του καθ’ ου ότι οι συναλλαγματικές εφ ’ ων 
εξεδόθη η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εί
ναι προϊόν παρανόμου πράξεως του εκδότου αυ
τών εις βάρος των, γιατί αυτές εξεδόθησαν υπ’ 
αυτού και εγένοντο αποδεκτές υπ’ αυτών (ανακο- 
πτόντων) την 4-8-1981 προς διευκόλυνσιν εισπρά- 
ξεως υπ’ αυτού του ποσού των 800.000 το οποίον 
εις αυτούς ο εκδότης με τοκογλυφικόν τόκον 
87,5% ετησίως και δια ποσόν κεφαλαίου 800.000 
δραχμών υπεγράφησαν συν/κές. λήξεως μετά εν 
έτος ποσού 1.500.000 δραχμών. Τον περί εικονικό- 
τητος ισχυρισμόν ή ως άνω υπ’ αριθ. 4772/1985 
απόφασις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
απέρριψε με την εξής αιτιολογία: Ο οφειλέτης απο
δέκτης της συναλλαγματικής δύναται να προβάλ
λει την ένσταση της εικονικότητος κατά του κομι- 
στού της συν/κής με τον περιορισμό του άρθρου 
17 του ν. 5325/32 ήτοι εάν ο κομιστής κατά την 
κτήση της συν/κής ενήργησε εν γνώσει αυτής προς 
βλάβην του οφειλέτου. Το άρθρο όμως 17 του ν. 
5325/32 λέει τα εξής: Τα εκ συναλλαγματικής ενα
γόμενα πρόσωπα δεν δύνανται να ανατάξουν κατά 
του κομιστού τις ενστάσεις τις στηριζόμενες στις 
προσωπικές σχέσεις αυτών με τον εκδότη ή τους 
προηγούμενους κομιστές εκτός εάν ο κομιστής 
κατά την κτήσιν της συν/κής ενήργησε εν γνώσει 
προς βλάβην του οφειλέτου. Στην προκειμένη πε
ρίπτωση εναγόμενα πρόσωπα είναι ο αποδέκτης 
των συναλλαγματικών και ο υπέρ αυτού τριτεγγυη- 
θείς. Με τον ισχυρισμό περί εικονικότητος λέγουν 
ότι εικονικώς μετεβίβασε τις συναλλαγματικές ο 
εκδότης στον κομιστή. Δεν προβάλλουν δηλαδή 
ένσταση στηριζομένη επί των προσωπικών σχέ
σεων αυτών μετά του εκδότη ούτως ώστε ο ισχυρι
σμός αυτός να  εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 
14 αλλά ένσταση έκτων προσωπικών σχέσεων του 
εκδότη προς τον κομιστή πράγμα εντελώς διάφορο 
και άσχετο π ρ ος το άρθρο 17 του Ν. 5325/32.

Περαιτέρω κατά το άρθρο 138 παρ. 1 Α.Κ. δή
λωση βουλήσεως όχι σπουδαίως αλλά κατά το 
φαινόμενο μόνον γενομένη είναι άκυρη, κατά δετό  
άρθρο 180 Α.Κ. η άκυρος δικαιοπραξία λογίζεται 
ως μη γενομένη. Η εκ της εικονικότητος ακυρότης 
είναι απόλυτος, δηλαδή προτείνεται υπό παντός 
έχοντος έννομον συμφέρον με τον περιορισμό του 
άρθρου 139 Α.κ. (Μπαλής ΓενικαίΑρχαί 1961 παρ. 
68). Επομένως, οι ανακόητοντες, ως έχοντες έννο
μον συμφέρον, μπορούν να προτείνουν τον περί

εικονικότητος ισχυρισμό κατά του κομιστού και δη 
είτε η μεταβίβασις τούτων (συναλλαγματικών) από 
τον εκδότη προς αυτόν έγινε προ της λήξεως της 
προς σύνταξιν διαμαρτυρικού προθεσμίας είτε με
τά, ελευθέρως εκτός εάν ούτος ετέλει εν αγνοία 
της εικονικότητος (139 Α.Κ.) πράγμα το οποίον 
δυσχερώς δύνανται να νοηθεί δι’ αυτόν (κομιστήν) 
γιατί εάν ούτος αγνοεί ότι η μεταβίβαση προς αυ
τόν από τον εκδότη είναι εικονική, τότε δεν πρόκει
ται πράγματι περί εικονικότητος αλλά περί ενδια
θέτου επιφυλάξεως (reservatio mentalis) του μετα- 
βιβάζοντος άλλως του οπισθογραφούντος, (Μπα- 
λης όπου ανωτέρω παρ. 40). Εν πάσει όπως περι- 
πτώσει, εν προκειμένω οι ανακόητοντες εκθέτουν 
εις την ανακοπήν των ότι ο καθ' ου "ετελεί εν γνώσει 
του γεγονότος τούτου της εικονικής μεταβιβά- 
σεως". Θα πρέπει εις το σημείο αυτό να λεχθεί ότι 
ούτε το άρθρο 10 του ν. 5325/^2 μπορεί να εφαρ- 
μοσθεί αναλόγως προκειμένου περί της εικονικό- 
τητος εις την παρούσαν περίπτωσιν, ως εδέχθη η 
πρσλαβούσα υπ' αρ. 13262/1987 απόφασις του 
Δικαστηρίου τούτου. Το άρθρο τούτο θαήτο δυνα
τόν να τύχει αναλόγου εφαρμογής εάν η προβαλ
λόμενη εικονικότης αφορούσε τις σχέσεις αποδέ
κτου και εκδότου, οπότε ο αποδέκτης δεν θα μπο
ρούσε να προβάλει την εικονικότητα αυτή κατά του 
νομίμου εξ οπισθογραφήσεως κομιστού εκτός εάν 
ούτος απέκτησε τις συν/κές κακή τη πίστει ή εάν 
κατά την κτήσιν αυτών διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Στην προκειμένη όμως περίπτωση η προβαλλο- 
μένη εικονικότης δεν αφοράτις σχέσεις αποδέκτου 
και εκδότη αλλά τις σχέσεις του εκδότη με αυτόν 
τούτον τον κομιστήν (παραβαλ. Ηλ. Τσαγκάρη Ε
μπορικός Κώδικ. 1956 τόμος Β σελ. 45). Στον τρίτο 
λόγο της ανακοπής των, ισχυρίζονται οι ανακόπτο- 
ντες, όπως ελέχθη ότι, αφού η μεταβίβασις είναι 
εικονική και έγινε μετά την λήξιν των συναλλαγμα
τικών νομίμως μπορούν πλέον να προβάλουν την 
ένσταση ότι το ποσόν των συναλλαγματικών εμπε
ριέχει παράνομα τοκογλυφικό τόκο. Αλλά εάν απο
δεχθεί ότι η μεταβίβασις προς τον κομιστήν είναι 
εικονική και ούτος ετελεί εν γνώσει της εικονικότη- 
τος δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Τότε η μεταβίβασις 
είναι απολύτως άκυρη, μπορεί να  την προτείνουν 
οι εναγόμενοι ως έχοντες έννομο συμφέρον και 
επομένως η διαταγή πληρωμής θα ακυρωθεί άνευ 
ετέρου. Η διερεύνησις του τρίτου λόγου της ανα
κοπής περί τοκοκογλυφικώντόκων ο οποίος πράγ
ματι αφορά τις σχέσεις αποδέκτου και εκδότου.
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τότε μόνον θα χωρήση εάν δεν αποδειχθεί ι η 
μεταβίβασις προς τον κομιστή είναι εικονική αλλά 
τουναντίον αποδειχθεί ότι είναι σπουδαία ήτοι ότι 
έγινε για νόμιμη αιτία (επαχθή ή χαριστική, συν/κές 
ευκολίας κ.λ.π.)

Στην περίπτωση αυτή οι ανακόπτοντες (εναγό
μενοι), εάν πρόκειται περί μεταβιβάσεως των 
συν/κών στον κομιστή π ρ ος της λήξεως της προς  
διαμαρτυρικού προθεσμίας, δεν μπορούν να ανα
τάξουν κατά του κομιστού την εκ της τοκογλυφίας 
ένσταση εκτός εάν ούτος κατά την κτήσιν των 
συν/κών ενήργησε εν γνώσει προς βλάβην αυτών 
πράγμα το οποίον αυτοί (εναγόμενοι ανακόπτο
ντες) οφείλουν να επικαλεσθούν και να αποδεί
ξουν. Εάν όμως οι συν/κές μεταβιβάστηκαν (απι- 
σθογραφηθείσες) εις τον κομιστή μετά την λήξη 
της προς σύνταξιν διαμαρτυρικών προθεσμίας, τό
τε σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 5325/32 η 
οπισθογράφησις αυτών παράγει τα αποτελέσματα 
κοινής εκχωρήσεως οπότε έχουν εφαρμογήν επ’ 
αυτών τα άρθρα 462 και 463 Α.Κ., δηλαδή ο οφει
λέτης (εν προκειμένω ο αποδέκτης και ο τριτεγγυη
τής αυτού) έχει προς τον εκδοχέα (κομιστή) τις 
αυτές υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή 
(εκδότη των συν/κών) και επομένως μπορεί αυτός 
(οφειλέτης) να αντιτάξει κατά του κομιστού την 
ένσταση τοκογλυφίας που είχε κατά του εκχωρη- 
τού (εκδότη) και εάν ακόμα ο εκδοχεύς αγνοούσε 
αυτήν (τοκοφλυφία) κατά την κτήσιν των συν/κών. 
Εξ άλλου κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, 
από την εκτίμηση του συνόλου του δικογράφου της 
ανακοπής συνάγεται ότι οι ανακόπτοντες επικα
λούνται (χωρίς να χρησιμοποιούν κατά γράμμα την 
ορολογίαν του άρθρου 17) ότι ο κομιστής καθ’ ου 
κατά την κτήσιν των συν/κών ενήργησε εν γνώσει 
προς βλάβην αυτών. Ούτω εις την ανακοπήν πλην 
άλλων αναφέρεται ότι "οι συν/κές εικονικώς και 
άνευ αιτίάς μεταβιβάστηκαν εις τον καθ' ου προς  
αποφυγήν υπό του "εκδότου των συνεπειών του  
νόμου μετά δήλωσιν των ότι θα ασκήσουν τα νόμι
μα δικαιώματα των για τον πέραν του νομίμου λη- 
φθέντα τόκον, του καθ’ ου τελούντος εν γνώσει του 
γεγονότος τούτο της εικονικής μεταβιβάσεως ου
δέποτε οχλήσαντος ημάς προ της κοινοποιήσεως 
της διαταγής πληρωμής δια την πληρωμήν των 
συν/κών ενώ υποτίθεται ότι εδει να έχει ενάμισι 
έτος από 5-6-82 εις χείρας του τας συν/κάς". Πε
ραιτέρω το τοχθέν δια της προλαβούσης υπ’ αρ. 
13262/1937 προδικαστικής αποφάσεως του Δικα

στηρίου τούτου θέμα αποδείξέως εμπεριέχει εις τα 
προς απόδειξιν ταχθέντα θέματα εις τους ανακό- 
πτοντας και την απόδειξιν της συνδρομής των ό
ρων του άρθρου 17 του ν. 5225/1932 αναφέρουσα 
πλην άλλων και τα εξής 'Υποχρεώνει τους ανακό- 
πτοντας να αποδείξουν ότι κ.λ.π. ο καθ' ου αποσκο
πούσε στην ματαίωση της δυνατότητας προβολής 
της ενστάσεως τοκογλυφικών τόκων την οποίαν 
είχαν οι ανακόπτοντες κατά του οπισθογράφου 
εκδότη Θ., ενώ μεταξύ οπισθογράφου και λήπτη 
καθ' ου η ανακοπή ηθελήθη να  διατηρηθεί δικαιού
χος των συν/κών ο οπισθογράφος".'

Επειδή από την εκτίμηση 1) τον ενόρκων κατα
θέσεων μαρτύρων....

Ολων των υπό διαδίκων επικαλουμένων και νο- 
μίμως προσκομιζόμενων εγγράφω ν (μη λαμβανο- 
μένων υπ’ όψιν των από 24-12-82, 12-11-84 υπεύ
θυνων δηλώσεωντου Σ.φ. και της από 10-10-1984 
υπεύθυνου δηλώσεως του Ν. Γ. γιατί οι υπεύθυνες 
δηλώσεις δεν αποτελούν αποδεικτικό μέσο επιτρε
πόμενο από το Νόμο.)

Των υπό τωνδιαδίκων συνομολογουμένων περι
στατικών, μη λαμβανομένης υπ' όψην της υπ’ αρ. 
14643/2-5-1984 ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιοντου 
Συμ/φου Αθηνών Κ.Μ. που προσκομίζεται από τους 
ανακόπτοντας γιατί δεν προκύπτει ότι εκλητεύθη 
εμπροθέσμως ο καθ' ου η ανακοπή και από όλη την 
διαδικασία αποδείχθηκαν σε σχέση με τους εις την 
υπ’ αρ. 757/81 ανακοπή των καθ' ων ή υπ' αρ. 
4168/84 Διαταγή Πληρωμής του  Δικαστούτου Μο
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ισχυρισμούς των 
ανακοπτόντων και των κατ’ αυτών ισχυρισμών του  
καθ' ου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο 
δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
μετά την από 16 Μαρτίου 1984 αίτηση του Π.Σ. 
(εφεσιβλήτου) εξέδωσετην υπ’ αρ. 4168/28-3-1984 
διαταγή πληρωμής βάσει των προσκομισθέντων 
εις τούτον πιστωτικών τίτλων ήτοι 47 συν/κών εκ- 
δόσεως του τρίτου των καθ' ων Α.Θ., στην Αθήνα, 
την 4-8-81 εις διαταγήν του μετά της ρήτρας ανέ
ξοδος επιστροφή και την τριτεγγύησιν υπέρ του 
αποδέκτου του β’ των καθ’ ων (Α. Ξ. δευτέρου των 
εκκαλούντων) αποδοχής του α' των καθ’ ων (Β.Κ. 
πρώτου των εκκαλούντων) ποσού  20.000 δραχμών 
εκάστης των πρώτων είκοσι μιας 30.000 δραχμών 
εκάστηςτων επομένων ένδεκα και 50.000 δραχμών 
εκάστης των υπολοίπων δέκα πέντε (15) και λήξεως 
όλων των -8-82 των οποίων ο αϊτών (ήδη εφεσίβλη- 
τος) ετύγχανε νόμιμος κομιστής εξ οπισθογραφή-
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σεως παρά του γ' των καθ’ ων όπως ορθώς ως προς 
τούτο, έκρινε η εκκαλουμένη υπ’ αρ. 7772/86 από- 
φασις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απε- 
δείχθη ότι η αιτία για την οποίαν ο πρώτος των 
εκκαλούντων απεδέχθη τις ως άνω συναλλαγματι
κές εκδόσεω ς του Α.Θ. και ο δεύτερος τριτεγγυήθη 
υπέρ του  πρώτου ήταν σύμβαση δανείου μεταξύ 
αυτών καιτούτου, ύψους 800.000 δραχμώνλήξεως 
μετά εν έτος. Κατά τον χρόνο που συνήφθη το ως 
άνω δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
293 Α.Κ. 15 παρ. 5 ν. 876/1979 και των κατ’ εξουσιο
δότηση αυτού εκδοθεισών ΠΥΣτο ανώτατο όριο 
του επιτρεπόμενου από δικαιοπραξία τόκου ήτο 
25%. Εξ άλλου κατά την διάταξη τουάρθρου 294 
Α.Κ. κάθε δικαιοπραξία για τόκο που υπερβαίνει το 
ανώτατο θεμιτό όριο είναι άκυρη κατά το υπερβάλ- 
λον. Ε πομένω ς για το δανεισθέν π οσόν των
800.000 δραχμών το ανώτατο ποσό τόκου το ο
ποίον θα μπορούσε να απαιτήσει ο δανειστής για 
ένα χρόνο  θα έπρεπε να είναι 200.000 δραχμές και 
οι συναλλαγματικές που έπρεπε να πάρει από τους 
οφειλέτες του να είναι ποσού 1.000.000 δρχ., ού- 
τος όμω ς απήτησε και έλαβε από αυτούς συν/κές
1.500.000 δραχμών, αυτών οι 500.000 δραχμές α
φορούν τοκογλυφικό τόκο και η δικαιοπραξία ως 
προς το ποσό αυτό είναι άκυρη.

Περαιτέρω απεδείχθη ότι οι εν λόγω συν/κές 
μεταβιβάσθησαν από τον εκδότη αυτών (ο οποίος 
ήδη έχει αποβιώσει) σΓον εφεσίβλητο την 27 Μαϊου 
1982 ήτοι προ της ημερομηνίας λήξεως αυτών (5- 
8-1982). ΓΙερί αυτού προσεκόμισε ο εφεσίβλητος 
ένα έγγραφο γραμμένο με γραφομηχανή με ημε
ρομηνία 27 Μαϊου 1982 εις το οποίον βεβαιούται 
ότι την ημερομηνία αυτή ο Α.Θ. μεταβίβασε στον 
εκκαλούντατις επίδικες συν/κές. Το έγγραφο αυτό 
υπογράφουν, κάτω από την λήξη “ο παραλαβών“ ο 
ήδη εφεσίβλητος. κάτω δε από την λέξη "ο παρα- 
δούς” ο εκδότης των συν/κών Α. Θ. Κάτω από τις 
υπογραφές βεβαιούται από το Υπ/μα Νέας Φιλα
δέλφειας της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας με δύο 
υπογραφές υπαλλήλων της το γνήσιο της υπογρα
φής του Α.Θ: Λόγω της ομφισβητήσεως δε προγε
νέστερη συζήτηση οπό τους εκκαλοΰντες της γνη
σιότητας των υπογραφών του παραδόσαντος και 
του παραλαβόντος διετόχΟη σχετικώς οπόδειξις 
δια της μεταβούσης υπ* αρ. αποφόοεω ς 9737/1990 
του Δικαστηρίου τούτου. απεδείχθη δε εκ των κα
ταθέσεων των εις το ακροατήριο του Δικαστηρίου 
τούτου εξετασθέντων ι»ηρτύρ·ων ότι πράγμοτι οι εν

λόγω υπογραφ ές είναι γνήσιες. Κατόπιν τούτου 
πρέπει να ερευνηθεί και η αλήθεια του περαιτέρω  
ισχυρισμού των ανακοπτόντων ότι ο καθ' ου κατά 
τον χρόνον κτήσεως παρ’ αυτού των επιδίκων 
συν/κών αποσκοπούσε στην ματαίωση της δυνατό- 
τητος προβολής της ενστάσεως τοκογλυφικών τό
κων, την οποίαν ούτοι (ανακόπτοντες) είχαν κατά 
του οπισθογράφου εκδότου Α.Θ. ενώ μεταξύ οπί- 
σθογράφου και λήπτου, καθ’ ου η ανακοπή ηθελή- 
θη να διατηρηθεί δικαιούχος των συν/κών ο οπισθο- 
γράφος άλλως κατά την διατύπωσιν του νόμου να 
ερευνηθεί εάν ο κομιστής κατά τον χρόνον κτή
σεως αυτών ενήργησε εν γνώσει π ρ ος βλάβην των 
υποχρέων. Προ αυτού όμως πρέπει να ερευνηθεί η 
αλήθεια του ως άνω περί εικονικής μεταβιβάσεως 
ισχυρισμού των ανακοπτόντων γιατί εν περιπτώσει 
παραδοχής του ισχυρισμού τούτου παρέλκει όπως 
ειπώθηκε η διερεύνησιςτου ισχυρισμού περί τοκο- 
γλυφικών τόκων. Περί της σπουδαιότητος της με- 
ταβιβάσεως των συν/κών από τον εκδότη Θ. στον 
κομιστή Σ. κατέθεσε σαφώς και με λόγον γνώσεως 
ο μάρτυρας του καθ' ου Μ. Γ. ο οποίος είπε ότι ,ιτον 
Θ. τον γνώριζα. Ο 0 . ησχολείτο με αντιπροσωπείες 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών.

Γνωρίζω ότι ο διάδικος Σ. ασχολείται με εισα
γω γές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Γνωρίζω 
ότι οι δύο τους είχαν εμπορικές συναλλαγές μετα
ξύ τους. Περίπου τον Μάϊο του 1982 δημιουργήθη- 
κε από αυτές τις συναλλαγές ένα χρέος του Θ. 
προς τον Σ. Για τον διακανονισμό αυτού του 
χρέους ο Θ. έδω σε κάποιες συν/κές στον Σ. εκείνη 
την περίοδο" και παρακάτω "Τις συναλλαγματικές 
αυτές τις έδω σε ο Θ. στον σ. γιατί του χρώσταγε 
χρήματα". Αντιθέτους ο μάρτυρας των ανακοπτό
ντων Γ.Π. κατέθεσε ότι ” Ο Θ. τον καιρό εκείνο ήταν 
άνεργος και ανεπάγγελτος και έκανε τοκοφλυφι- 
κές πράξεις και δεν υπάρχει συναλλαγή πραγματι
κή που να έγινε με τον Σ. για το ποσό των 1.500.000 
δρχ. των συν/κών σε άλλο όμως σημείο της κατα- 
θέσεως του εμφανίζει τον Θ. όχι ως άνεργο αλλά 
ως ανέργω ς συμμετέχοντα στην ανέγερση οικοδο
μής λέγοντας σχετικώς. Έτσι βρέθηκα πολλές φο
ρές στην οικοδομή που χτίζανε αστοί μαζί με τον Θ. 
και πολλές φ ορές είχαμε μιλήσει με τον Θ. καθώς 
και με τα παιδιά του. Έτυχα μάλιστα και σε διαφω
νίες μεταξύ τους και για υποθέσεις της οικοδομής. 
Περί του ότι ο Θ. μέχρι και του μηνός Σεπτεμβρίου 
1984 τουλάχιστον ησχολείτο και με αντιπροσω
πείες μηχανών κλωστοϋφαντουργίας προσκομίζει
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"ο εφεσίβλητος έγγρα φ ο με ημερομηνία 7 Σεπτεμ
βρίου 1984 με την φίρμα "Α.Θ. και Σία - Μηχαναί 
; κλωστοϋφαντουργίας Παλαιών Πατρών Γερμανού 

έ· Ν· Φιλαδέλφεια". Από όλα τα ανωτέρω το Δικαστή- 
£ ριο επ είσ θη  ότι η μεταβίβασις των επιδίκων 

|;  συν/κών από τον Θ. στον Σ. δεν ήταν εικονική αλλά 
έγινε στο πλαίσιο των εμπορικών τους συναλλα- 

£ γών. Ενώ όμω ς απεδείχθη ότι η μεταβίβασις των 
επιδίκων συν/κών από τον Θ. στον Σ. δεν ήταν 
εικονική αλλά έγινε για νόμιμη αιτία, απεδείχθη  
επίσης ότι ο τελευταίος κατά την παρ' αυτού κτήσιν 
των συν/κών την 27ην Μάίου 1982 ετέλει εν γνώσει 
ότι αυτές εμπεριείχαν τοκοφλυφικούς τόκους και 
ενήργησε π ρ ο ς  βλάβην των ανακοπτόντων. Τούτο 
προέκυψε από τα ακόλουθα: Πρώτον οι συναλλαγ
ματικές αυτές έληγαν την 5-8-1982, αλλά ο εφεσί
βλητος μόλις την 16ην Μαρτίου 1984 υπέβαλε α(- 
τησιν για την έκδοση διαταγής πληρωμής ενώ κατά 
τα διδάγματα της κοινής πείρας προκειμένου περί 
τόσον σημαντικού ποσού (1.500.000 δρχ.) εφ' όσον  
η απαίτησις είναι ανεπίληπτη, οι δανειστές σπεύ
δουν, μόλις το χ ρ έ ο ς  καταστεί ληξιπρόθεσμον να 
επιδιώξουν την είσπραξή του.

Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση στο ως 
άνω από 27 ΜαΤου 1982 έγγραφό μεταξύ Θ. και Σ. 
φέρεται ότι ο τελευταίος εδικαιούτο λαμβάνειν από 
τον πρώ τον 1.500.000 δρχ. και εις πλήρη και ολο
σχερή εξόφληση του εν λόγω χρέους έλαβε τις 
επίδικες συν/κές και αφήνει να περάσουν είκοσι και 
πλέον μήνες για να επιδιώξει την είσπραξη της 
απαιτήσεώ ςτου. Δεύτερον ενώ οι επίδικες συναλ
λαγματικές είχαν λήξει την 5-8-82 και δεν είχαν 
πληρωθεί ο Θ. μεταβιβάζει στον κομιστή (εφεσί- 
βλητο) άλλες τρεις συν/κές εκδόσεως του αποδο
χής του β’ των εκκαλούντων, λήξεως 15-8-83, για 
την πληρωμή των οποίων εκδίδεται τη αιτήσει του  
η υπ’ αρ. 11478/28-3-1984 διαταγή πληρωμής οπό
τε γεννάται το ερώτημα πως εδέχθη να πληρωθεί 
σε συναλλαγματικές αποδοχής Ξ. αφού δεν είχαν 
πληρωθεί προγενέστερες συναλ/κές με την υπο
γραφή αυτού. Εξ άλλου ο μάρτυς των ανακοπτό
ντων Γ.Π. κατέθεσε ότι γνωρίζει τον Θ. για τοκογλύ
φο με τόκο 8% το  μήνα και ότι έχει γνώσιν και άλλης 
υποθέσεω ς τοκογλυφίας αυτού με μίαν Τ, γιατί 
επλήρωσε τα λεφτά των συν/κών της Τ. στον Θ. 
Τέλος ο εν λόγω  μάρτυς κατέθεσε ότι παρέστη σε 
ένα επεισόδειο μεταξύ του πρώτου των εκκαλού
ντων Β.Κ. και του Α.Θ. κατά τον οποίον ο πρώτος 
απευθυνόμενος στον δεύτερο είπε 'δεν θα γλυτώ 

σεις τέλος την τοκογλυφία, παρόλο ότι είμαστε 
συνεταίροι με τα παιδιά σου" αυτός δεν απάντησε 
ότι δεν θα πάθει τίποτα για τοκογλυφία γιατί δεν θα 
τις κυκλοφορήσει αστός τις συν/κές αλλά κάποιος 
τρίτος και μάλιστα είπε συγκεκριμένα το όνομα του 
Π.Σ. (εφεσίβλητου). Από όλα τα ανωτέρω προκύ
πτει ότι οι επίδικες συν/κές μέχρι του ποσού των 
1.000.000 δραχμών είναι έγκυρες και έγιναν απο
δεκτές για νόμιμη αιτία, οι υπόλοιπες όμως 500.000 
δραχμές αποτελούν τοκογλυφικούς τόκους δηλα
δή προέρχονται εκ μη νομίμου αιτίας. Θα έπρεπε 
συνεπώς να  γίνει δεκτός υπό της εκκαλουμένης 
αποφάσεω ς ο τρίτος λ ό γ ο ς  της υπό κρίσιν ανακο
πής περί τοκογλυφικών τόκων και να ακυρωθεί εν 
μέρει δια της εκκαλουμένης αποφάσεω ς η βαλλο- 
μένη διαταγή πληρωμής για το ποσόν κεφαλαίου
500.000 δραχμώ ν και τους αναλογούντας εις το 
ποσόν τούτο τόκους από της ημερομηνίας λήξεως 
των συν/κών.

Η εκκαλουμένη όμω ς υπ ’ αρ. 7772/1986 απόφα- 
σητου Μ ονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ορθώς 
μεν εδέχθη ότι επεδείχθη ότι οι επίδικες συν/κές 
εμπεριέχουν υπερβάλλοντα τόκον κατά το ποσόν  
των 500.000 δραχμών, εσφαλμένω ς όμως εδέχθη  
περαιτέρω ότι οι ανακόπτοντες δεν ισχυρίζονται 
ούτε αποδεικνύουν ότι ο κομιστής των ενδίκων 
συν/κών, καθ’ ου η ανακοπή, κατά την κτίση αυτών 
από τον εκδότη τελούσε εν γνώσει των ανωτέρω 
πραγματικών περιστατικών και ενήργησε προς  
βλάβην των ιδίων (ανακοπτόντων). Επομένως, μετά 

•την δια της προλαβούσης υπ ’ αρ. 13262/1987 απο
φάσεως του Δικαστηρίου τούτου, δΤ οριστικής δια- 
τάξεώς της, τυπικήν και κατ’ ουσίαν παραδοχήν της 
κρινόμενης εφ έσεω ς και την δι’ αυτής (αποφά
σεως) εξαφάνισαν της υπ’ αρ. 7772/1986 οριστικής 
αποφάσεω ς του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου που 
εκδόθηκε επί των εις ιδιαιτέραν συζήτησιν παρα- 
πέμφθέντων ισχυρισμών και την μερικήν ανάκλησιν 
της υπ’ αρ. 4479/1985 προδικαστικής αποφάσεως 
αυτού, πρέπει να μεταρρυθμισθεί εν μέρει (αρ. 696 
παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) η επί της κρινομένης ανακοπής 
εκδοθείσα υπ’ αριθ. 1280/1984 απόφ ασιςτου  Μο
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επικυρωμένης εν 
μέρει μόνον της υπ ’ αρ. 4168/1984 διαταγής πλη
ρωμής για ποσόν κεφαλαίου 1.000.000 δραχμών 
και τους αναλογούντας εις το ποσόν τούτο τόκους 
από της επομένης της λήξεως των συν/κών και 
ακυρουμένης εν μέρει ταύτης δια ποσόν Κεφα
λαίου 500.000 δραχμώ ν με τους αναλογούντας εις
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το π ο σ ό ν  τούτο τόκους και να καταδικασθούν οι 
ανακόητοντες εκκαλούντες εις την εν μέρει δικα
στική δαπάνη του καθ' ου εφεσιβλήτου και των δύο 
βαθμών δικαιοδοσίας συμψηφιζομένηςταύτης κα
τά τα λοιπά, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των 
διαδίκων μερών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εδιδάχθη ότι η αιτιολογία της απόφασης είναι 

ομολογουμένως η εργοδέοτερη ασχολία του Δικα- 
στού και ότι πολλές φ ορές εξαναγκάζει τους διαδί- 
κους που βλέπουν την ορθότητα των σκέψεων του 
Δικαστού να παραιτούνται από άδικη δίκη (Δημ. Πο- 
ταμιάνου: Ερμην. ¡ Ιο λ . Δ ικ . κ.λ.π., τόμ. Β', Αθήναι, 
1903, παρ. 777, σελ. 708 επομ.). Αυτή η διδασκαλία 
έρχεται στη σκέψη του αναγνώστη της άνω αποφά- 
σεως, η οποία διακρίνεται για την λεπτομερή κατά
στρωση των επί μέρους συλλογισμών των κρίσεών 
της. Σε προηγούμενη σημείωση μας είχαμε ευχηθεί 
όπως ο "τρόπος γραφής" του αείμνηστου Ιωάν. Κεφά
λα (βλ. Αρχ. Ν 1990 σελ. 380) γίνει πρότυπο. Και τώρα 
δικαιωθήκαμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ



ΚΟΜΟΛΟΓ1ΛΙ ΕΤΓΟΣ 39ο (Λθ'} 1938

ι

Κ .Πολ.Δ. 644, 513. 637 
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Π ρ ό εδ ρ ο ς: ΠΑΝΤ. ΑΝΔΡΕΟΥ 
Ε ισ η γ η τή ς : ΧΑΡΑΛ. Π Α ΠΑΔΑΚΗΣ.

. Ε φ έτης
Δ ικ η γ ό ρ ο ι:  Α. Π α π α δά το ς . Ε. Κ αλσγερό- 

πουλος
Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΑ  637 επ ΚΠολΔ. Εκείνος 

•που δ ικ ά σ θ η κ ε  ερή μ η ν  δ ικ α ιο ύ τα ι να  ασ χή  
■σει έφεση που  λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί ω ς α να ιτ ιο λ ό γη  
τη α να κοπή  ε ρ η μ ο δ ικ ία ς .

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ: Π α ρ α γρ α φ ή  3τής, 
δ ια κοπή  με α ν α γν ώ ρ ισ η  της α π α ίτη σ η ς ό 
π ω ς ιείναι η μ ερ ικ ή  καταβολή , προϋποθέ
σ ε ις . Π α ρ α γ ρ α φ ή  σε επ ιδ ικ ία .

Επειδή οπό τα  άρθρ. 544 παρ. 1 σε 
•ρμνδ. 513 πσρ. 1α Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι

■ οε περίπτωση οου εκΰόθηκε ερήμην του 
διαδίκου .απόφαση κατά τη διαδικασία των 
άρθρ. 6371 επ. 'Κ.Πολ.Δ., κατά την οποία 
δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής. ο ε- 
ρήμηγ δικαζόμενος δικοιούται- να ασκήσει 
έφεση η οποία λειτουργεί ως ανακοπή ε
ρημοδικίας, οπότε ενώπιον του Εφετείου 
γίνεται νέα συζήτηση κατά την οποία δι
καιούται να προτείνει όλους τους ισχυρι
σμούς .του χωρίς τους περιορισμούς του 
άρθρ. 527 Κ.'Πολ'.Δ. ( Μ π έ η ς ,  Πολ. 
Δ. 644 παρ. 4 σελ. 278 -  279. ΈΑ 2128/76 
Αρμεν. 31)38, ·ΕΑ 2314)82 Αρμεν. 37)401. 
ΕΑ 4355)82 Αρμεν. 37)47. ΈΆ 1055)83 
Δ-νη 24ο) 1018). Επομένως η κρινόμενη έ 
φεση κατά της υπ' αριθμ. 1274)1986 ορι
στικής απόφασης του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κα
τά την ειδική διαδικασία των ιόρθρ. 637 
επ. ΚΠολΔ ερήμην του εναγσμένου, νομό 
τυπα και εμπρόθεσμα ασκήθηκε, όπως δεν 
αμφισβητείται κοι αντίθετα δεν προκύπτει 
από τη δικογραφία, γι' αυτό' και πρέπει 
¡να γίνει τυπικό δεκτή, εΕσφανισθεί η εκ 
ικαλουμένη απόφαση και περαιτέρω αφού 
ίδιακρατηθεί η υπόθεση (ΜΠολ/Δ 535 παρ. 
;1) ερευνηθεί η κρινομένη αγωγή ως προς 
τον εκκαλούντο.
ι 2· Επειδή με την κρινόμενη οπό 20)8) 
¡1982 αγωγή της, όπως παραδεκτά περορί 
!σθηκε με τις προτάσεις της η ενσγσυσα 
;ζήτησε την καταδίκη του δεύτερου εναγό 
μενού (ήδη εκκαλούντος) στην πληρωμή 
ποσού δρχ. 70.000, ισόποσο των αναφερο- 
μένων επτά (7) συναλλαγματικών, νόμι
μη κομίστρια των οποίων με κανονική οπι- 
σθογρόφίση έγ^νε οπό τον πρώτο εναγό
μενο Αθ. Σπανόπουλο (ω ς προς τον οποί 
ο δεν εισάγεται η αγωγή λόγω περιορι
σμού .της παραίτησης), τις οποίες δεν πλή 
ρωσε. αν και αποδέχθηκε, κατά τα λεπτο
μερώς περαιτέρω αναφερόμενα σ' αυτήν, 
νομιμοτόκως από τη λήξη κάθε συναλίλαγ 
ματικής. Η αγωγή αυτή είναι νόμιμη, ερει 
■δόμενη στα άρθρ. 1επ., 38.4 7,48 Ν'. 5326)' 
1932 -περί συναλλαγματικής κοι γραμμα
τίου εις διαταγήν και μετά .την καταβολή 
του ανάλογου δικαστικού ενσήμου κατά 
τα βεβαιούμενα στην εκικαλουμενη, πρέ
πει να εΕετασθεί ουσιαστικά κατκά την προ 
•κειμένη ειδική διαδικασία των άρθρ. 637 
επ. Κ.Πολ.Δικ.

Επειδή κατά το άρθρ. 70 Ν. 5325)1932 
«•περί συναλλαγματικής κοι γραμματίου 
εις διαταγήν» όλες οι αγωγέ'ς που απορ
ρέουν από συναλλαγματική ησραγρόφον- 
τσι μετά από τρία χρόνια από τη χοονολρ_
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Ιγία της λήξης. Εξάλλου κατά το  άρθρ. 
¡¥¿60 και 261 Α.Κ. τα οποία εφαρμόζονται 
Ικα ι στην πιό πάνω παραγραφή κατά ρητή 
[•επιταγή άρθ. 81 Ν. 5325/1932 (Ροκάς Διχ. 
|§ήων αντιγράφων (1962) παρ. 31/4 σ. 70, 
Ι'Σταυρόπουλος Ερμ. Εμπορ. Δ (1986) σ. 
|235. 237 ΑΠ 343)62 ΝοΒ 10)1112, ΑΠ 
""1383)86 Συμπλ Β.Ν.1/521), η παραγραφή 
. διακόπτεται αφενός μεν με την έγερση 
; της αγωγής, η παραγραφή δε που διακό
πηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι 
αοό την τελευτα ία  διαδικαστική πράξη 
των διαδίκων ή του δικαστηρίου και αφε
τέρου όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την 
αξίωση με οποιοδήοοτε τρόπο. Η αναγνώ
ριση αυτή περιλαμβάνει κόβε περίπτωση, 
κατά την οποία ο οφειλέτης αποκαλύπτει 
ότι είναι γνώστης της υποχρεώσεώς του 
και μάλιστα κατά τέτο ιο  τρόπο, ώστε να 
μη γενν ιέτα ι στο δικαιούχο αμφιβολία για 
την υπόσταση της αξίωσης του (Γ ι α ν -  
ν ό π ο υ λ ο ς, Γεν Α παρ. 260, 11 σελ1. 
415, Τ ο ύ σ η ς  Γεν. Α (1962) σελ. 762 
σημ. 3, Σημαντήρας, Γεν. Α (1988) αριθμ. 
1066, Α σ π ρ ο γ έ ρ α κ α  ς — Γ ρ ί β α ς  
Γεν. Α (1981) σελ. 208, ΑΠ 195/65 ΝοΒ 
13/1079, ΑΠ 258)66 ΝοΒ 14)1127, ΑΠ 11 
78/76 ΝοΒ 25)710 ΑΠ 1566)79 ΝοΒ 1102 
ΑΠ 1489)82 ΝοΒ 31)1353 ΑΠ 1068)84 
Συμπλ Β.Ν. 1/602). Ειδικότερα-αρκεί η α 
ναγνώριση της απαίτησης, έστω και αν αμ 
φιοβητηβεί το ποσό της (Γ ι α ν ν ό π ο υ  
λ ο ς ο.π. παρ. 260, 11/6 σελ. 417) τέτοια 
δε αναγνώρισηαποτελεί και· η μερική κατα 
βολή του χρέους (Γ ΐ α - ν ν ό π ο υ λ ο ς  
ο.π. παρ. 260, 11/α σελ. 416, Α σ π ρ ο ·  
γ έ ρ α κ α —Γ ρ ί 6 a c ο.π. ΑΠ 467)69 
ιΝοΒ 18)51, ΑΠ 924)77 ΝοΒ 26)726, A 13 
■66)79 ΝοΒ 28)1102), εκτός αν κατά την 
καταβολή γίνει επιφύλαξη ( Γ ι α ν ν ό ^  
π ο υ λ o c ο.π. σελ. 417) ή σαφώς περιο 
ρίσθηκε στο τμήμα του χρέους που κατα
βάλλεται ( Σ η μ α ν τ ή ρ α ς  σ.π. αριθμ. 
1066 σελ. 768).

Επειδή από τα επικαλούμενα και νόμιμα 
προσαγόμενα από τους δκτδίκους έγγραι- 
φα σε συνδυασμό με ττς επί μέρους ομο
λογίες τους αποδείχθηκαν τσ  εξής:

α. Οπως και ο εναγόμενος δεν αμφι
σβητεί, αποδέχθηκε τ ις  ανσφερόμενες 
στην αγωγή δέκα συναλλαγματικές πο
σού δρν. 10.000 κόβε μ«α έκδοσης Αβ. 
Σ. και λήξης 5 Σεπτεμβσίου. 5. 15. 18. 20 
Οχτωβοίου. 12. 15. 18. 22 χοι 25 Νοεμ- 
βοίου 1981 αντιστοίχως πληρωτέας σε κα
τάστημα της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος 
(βλ. και τ ις  προηγούμενες σε προτότυπο

επτά τελευτα ίες  από τ ις  προ  άάνω συναλ- 
λαγματικές). Με οπισθογράφηση του εκ
δότη δικαιούχος της απαίτησης έγινε η ε- 
νσγουσα πισ πάνω Τράπεζα, αγωγή προ
σδιορίσθηκε γ ια  συζήτηση στις 24.11.1982 
ματαιώθηκε. Σ τ ις  1.2.1984 ο εναγόμενος 
κατά την εκδίκαση της οποίας η συζήτηση 
κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 1324/31.1.1984 ε
πιταγή ποσού 5ρχ. 48.000 προς εξόφληση 
των πρώτης, δεύτερης και τέταρτης από 
τ ις  πιο πάνω συναλλαγματικές (με τ ις  5/9,
5)10 και 18)10)1981), όπως αποδεΡκνύε- 
αι αοό το υπ" αριθμ. 378) 1.2.1984 έγγραφο 
της εγγύησης, που δεν αμφισβητεί και ο 
εκκαλών. Επακολούθησε η κατάθεση της 
από 22.5.1986 κλήσηη για περαιτέρω συζή
τηση της αγωγής (βλ. υπ’ αριθμ. 297/18.
6.1986 πράξη κατάθεσης), προσδιορισμός 
της και συζήτηση της αγωγής σ τις  24.9.
1986 και τέλος έκδοση (δημοσίευση) της 
εκκαλαυμένης στις 29.10.198Θ.

β. Ο εναγόμενος προτείνει την ένσταση 
παραγραφής ισχυριζόμενος ότι- οπό την f
επίδοση τη ς  αγωγής σπς 27.10.1982 και 
τη ματαίωση της συζήτησής της κατά τη 
δικάσιμο τη ς  24.11.1982 μέχρι την κατά
θεση της κλήσης για συζήτηση στις 22.5. - η  I .
1986 και την  επίδοσή της στη 16.7.1986 \ »
δεν μεσολάβησε καμία διαδικαστική πράξη 
και επομένως πέρασε άπρακτος ο χρόνος—3 
της τρ ιετούς παραγραφήάΤ" Η ενσγόΰσά 
προτείνει την αντένσταση διακοπής της 
παρανραφής λόγω αναγνώρισης της απαί 
τησης με την μερική καταβολή- εξόφληση 
των τριών nro πάνω συναλλαγαμτΐκών, ‘ ,
πράξη την οποία δεν αρνείτσι ο εναγόμε
νος. αμφισβητώντας μόνο το νομικό σπο- 
τέλεμό της, διότι κατά τ ις  απόψεις του 
εξόφλησε τ ις  συγκεκριμένες συνάλλαγμα 
τικές. Με βάση τα πραγματικά περιστατι
κά που ήδπ (εδ. α ')  εκτέθηκαν κατά την 
κρ:ση του δικαστηο-ίου μ ε την χρννόμενη 
αγωνή είχε καταχθεί στη δίκη απαίτηση 
100.000 δραχμών, κατατετμημένη σε δέκα 
ισόποσες συναλλ-ανματνκές, πληρωτέες 
σε τμηματικές δόσεις. Εναντι της 'συνολι
κής αυτός οωειλής που ήταν σε επιδικία 
υε την άσκηση της ανωνής, μετανενέστε- 
Γ»σ ο ε 'Ό νό ι/ενος εξόφλησε μέρος αυτής 
οπό δον. 30.000. διαλέγοντας τ ις  χρονικά 
anvn ιό Tisane λόΓης. όπως α νσκο'έοθηκ ε,
519 5110 και 18 10 1981 συναλλαγματικές, 
άγι vi-ατ· autmc^ÔTnne την οφειλή των υ
πολοίπων. αλλά ποοδήλως γ ιατί δεν είχε 
τα οικονομικά υέσσ ολοσχερούς εξόφλη
σης της απαίτησης, την οποία και- ήδη δεν 
αμφισβητεί, αλλ’ αντιθέτως εμμέσως πλην
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σαφώ ς συνομολογεί, π ροτείνοντες τη ν  πα
ραγραφή της. Μάλιστα κα τά  τη ν  πιο πάνω 
■εξόφληση τη ς  οφειλής (δρχ. 30.000) με 
άα ανάλογα έξοδα και τάκους (δρχ. 1.8. 
000) χω ρ ίς καμ ία  επιφύλαξη δεν -μπορού
σε να κα τα λε ιφ θ ε ί αμφιβολία στη δ ικα ιού
χο Τρόπεξα ότι αναγνω ρίζει τη  νόμ ιμη υ
πόσταση τη ς  υπόλοιπης απαίτησης και συ
νεπ ώ ς με τη ν  πράξη του αυτή, η οποία δεν 
'περιορίστηκε ρητά στην εξόφληση μόνο 
τω ν  πιο πάνω τριών συναλλαγματικώ ν, 
δηλ. δεν δ ιευκρίνησε ότι αμφ ισβητεί την  
ουσ ιαστική βασιιμότητα τη ς  υπόλοιπης α
παίτησης (λοιπών επιδίκων ήδη συναλλαγ 
μ ο τ ικ ώ ν ), εφησύχασε η ενάγοοσα Τρσπε- 
Ζο κα.ι δεν επέσπευσε τη συζήτηση της α
γω γή ς  για τ ις  συναλλαγματικές, η παρα
γραφή τη ς  απαίτησης από τ ις  οπ ο ίες κατά  
τ ο  χρόνο τη ς  μερ ικής εξόφλησης (1.2.84) 
‘δεν είιχε συμπληρωθεί. Πρέπει συνεπώς 
ν’ απορριφθεί η ένσταση παραγραφής, λό 
γω  διακοπής τη ς  (Α Κ  260) τη ν  1.2.84, 
μ ε τά  τη ν  οποία, και κα τά  το ν  χρόνο επι- 
δ ικ ία ς  που μεσολάβησε δεν συμπληρώθη-- 
χ ε  τρ ιε τ ία , γ ίνε ι δεκτή η αγω γή και ως 
ουσ ιαστικά βάσιμη και υποχρεωθεί ο ενα
γό μ ενο ς  να .πληρώσει· το  ποσό τω ν  70.000 
δραχμώ ν, νομιμοτόκω ς αιπό τη  λ ή ξη  κάθε 
συναλλαγματικής.
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Ή τριετής π α ρ α γ ρ α φ ή  της ώξίω- 
<της άπό σιιναλλανιιατική, μετατρέπεται

t . i w u u t u ]  μ ε  τ η ν  έ κ δ ο σ η  δ ι α τ α γ ή ς  
π λ η ρ ω μ ή ς .

(Απόσπασμα) . Επειδή  κατά τήν διάταξιν 
τού άρθρου 2G8 ί'5. %' τοϋ ΛΚ. πάσα άξίωαις 
βεβοκωΟείσ-κ διά τελειιιδίν.ου άποφάσεαις ή διά 
δημοσίου έγγράφσο 1·/τελεστο0, παραγράφεται 
μετά εΓκοσιν έτη ν.α! ά,ν έχι ή άςίωσις αύτή 
καθ’ έαυτήν ύπέκε:το εις βρκχυτέρκν παραγρα
φήν, τσιοϋτον δέ δημόοιον έκτελεστόν έγγραφον 
άποτελεϊ καί ή διαταγή πληρωμής ή έκδιδομέ- 
νη κσ.τά τήν διαδικασίαν των άρθρ. 632 έπ. Κ. 
Παλ.Δ., ώς ρητώς εϊ: τάς διατάξεις των άρθρων 
631 καί 904 παρ. 2 στοιχ. ε ' τοΟ αύτοϋ Κ ώδι
κας όρίζεται, είς τρόπον ώστε έάν έξεδόθη δια
ταγή πληρωμής ¿π: συναλλαγματικής, ή παρα
γραφή τής κατά τοϋ αποδέκτου (ή τού μετ’ αι>- 
τοΟ ταυτιζομένου τριτεγγυητοΰ ύπέρ τοΟ αποδέ
κτου) έκ τής συναλλαγματικής άξιώοεως, ουσα 
καχ’ άρθρ. 70 παρ. 1 τού ν. 5325) 1932 χριεχής 
άπό τής χρονολογία: τής λήξεως, τρέπεται είς 
εικοσαετή, μή προκύπτοντος τοΟ έναντίου έκ 
τής δ'.ατάξεως του άρθρου 634 παρ. 1 Κ .Π ολ. 
Δ., όριζούσης δτι ή Ιπίδοσις τής διαταγής πλη
ρωμής διακόπτει τήν παραγραφήν καί τήν άπο- 
κλειστικήν προθεσμίαν, καθ’ δοον αΰτη άποβλέ- 
πει είς τήν Οέσπισιν περιπτώσεως διακοπής τής 
διά τής έχδόσεως τής διαταγής πληρωμής δια- 
κσπείσης καί έκ νέου άρξαμένης κατά τάς προ- 
μνησθεισας διατάξεις εικοσαετούς παραγραφής 
(Έ φ. ’ΛΑ.' 1556) 79 ΕΒπμΔ Λ Λ*', 632).

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α
Π άνω  στο θέμα  μετατροπής της  τρ ιε το ύ ς  προθε

σμ ίας παραγραφής απαίτησης οπό σ υνα λλα γμα τική  
ο ε  ε ίκ ο α ο ετή , υποστηρίχτηκαν ο ι παρακάτω  γνώ μες:

1 Η  προθεσμία μετα τρέπ ετα ι οε ε ίκοσ οοτή . σύμ
φωνα μ ε  το  σρθ. 268 ΑΚ, μ ε  την  έκδοοη  τη ς  δ ια τα 
γής πληρωμής (Α Π  4 5 5 )7 2  ΕΕμοΔ κ γ * . 525  Ν οΒ  20, 
1977 -  ΕφΑΘ 1 5 5 6 )7 9  ΕΕμπΔ λ α ’ . 632 -  ΕφΑΘ 
3 4 0 2 )7 5  Νοβ 23 . 9 5 5 ).

2. Η τ ρ ιε τή ς  παραγραφή δ ιακόπ τετα ι μ ε  τη ν  επ ί
δοση τ η ς  δ ιο τα γή ς  πληρωμής (όρθ. 634 παρ. 1 Κ 
Π ο λ Δ ) . Η  τρ ιε τή ς  προθεσμία μ ετα τρ έπ ετα ι οε εικο-_· 
σαετή  μόνο  ·μειτά την  όπροκτη πάροδο τη ς  προθε
σμίας γ ιο  άσκηση ανακοπής ή μ ε  τη ν  απόρριψη τη ς  
ανακοπής [Κ . Μ π έ η ς :  ΠολΔ , άρθ. 6 3 4 .1 , ο ελ . 
257 — ΕφΑΘ 5 3 4 2 )7 3  ΝοΒ22,71 -  ΕφΑΘ. 7 0 1 )7 3  
Αρμ κ Ζ \  702 -  Ειρ Αθ 9 1 4 )7 3  μ ε  σχόλιο  Σ τ .  
Μ π ε λ τ ά ο υ  Ε Ε Ν 4 1 . 1 2 8 — Σ.  Σ τ α υ ρ ό -  
π ο υ λ ο ς :  Ερμ. Κ Π Δ , έκδ. 1979, όρθρ. 634, 
παρ 1. α, σ ελ . 7 8 1 ).

Γ. Ν. Κατράς
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