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§1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η έννοια των χρηματογράφων  
 

Η συναλλαγματική και η τραπεζική επιταγή (μαζί με το γραμμάτιο εις 

διαταγήν, το οποίο λόγω της σπανιότερης εμφάνισής του στις εμπορικές 

συναλλαγές δε θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας), συνιστούν την 

ειδικότερη κατηγορία των αξιογράφων, που ονομάζεται «χρηματόγραφα». 

Όπως όλα τα αξιόγραφα, έτσι και τα χρηματόγραφα είναι έγγραφα που 

ενσωματώνουν ένα δικαίωμα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην καθίσταται 

δυνατή η άσκησή του δίχως την κατοχή τους (αξιογραφική ενσωμάτωση). Η 

ειδοποιός διαφορά τους από τα λοιπά αξιόγραφα έγκειται στο είδος του 

ενσωματωμένου σε αυτά δικαιώματος, το οποίο είναι ενοχικό και χρηματικό. 

Το ενσωματωμένο, δηλαδή, στο χρηματόγραφο δικαίωμα (δικαίωμα εκ του 

χρηματόγραφου), παρέχει στον φορέα του την εξουσία να ζητήσει από τον 

ευθέως ή εξ αναγωγής υπόχρεο την εκπλήρωση της χρηματικής παροχής 

που αναγράφεται στον τίτλο (εκ του χρηματόγραφου αξίωση)1.  

 

1.2 Η διαμόρφωση του δικαίου των χρηματογράφων μέσα από την 
πρακτική των συναλλαγών 

 

Πολύ πριν τα χρηματόγραφα τραβήξουν την προσοχή της επιστήμης, 

έκαναν την εμφάνισή τους στις συναλλαγές, προς εξυπηρέτηση της 

ασφαλέστερης μεταφοράς χρημάτων από τη μία περιοχή στην άλλη. 

Σταδιακά, η εξέλιξή τους προσανατολίστηκε προς την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη ικανοποίηση του κομιστή τους, με αποτέλεσμα, μέσα από τη 

συχνή συναλλακτική κυκλοφορία τους να διαμορφώσουν ιδιότητες που 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των σχέσεων που εξυπηρετούσαν, να 

υπάγουν σταδιακά τη λειτουργία τους στους δικούς της κανόνες και να 

καταστούν σημαντικότατα εργαλεία του κοινωνικού γίγνεσθαι και απαραίτητα 

στοιχεία της κρατούσας καπιταλιστικής οικονομικής τάξης2.  

                                                            
1 Πρβλ. και Κιάντου Α., Δίκαιο Αξιογράφων, σ.19 
2 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, σ.4 
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Η καθιέρωσή τους στις εμπορικές συναλλαγές έκανε αναγκαία την 

καταγραφή  των εθιμικώς διαπλασθέντων κανόνων τους σε γραπτό κείμενο. 

Έτσι, η παρέμβαση του νομοθέτη με τη θέσπιση των ν.5325/1932 και 

ν.5960/1933 αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στην ήδη διαμορφωμένη από την 

πρακτική των συναλλαγών λειτουργία τους.  

 

1.3 Τα αποκλείνοντα από το κοινό δίκαιο χαρακτηριστικά των 
χρηματογράφων  

 

Συνέπεια της ανωτέρω περιγραφόμενης «επιβολής των αναγκών των 

συναλλαγών στον νομοθέτη»3, ήταν ο προσανατολισμός των χαρακτηριστικών 

των χρηματογράφων στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των εμπορικών 

συναλλαγών και ειδικότερα στην ενίσχυση της κυκλοφορισιμότητας της 

ενσωματωμένης σε αυτά απαίτησης4. Για το λόγο αυτό, το δίκαιό τους 

παρουσιάζει ιδιορρυθμίες, που αποκλίνουν από την παραδοσιακή νομική 

σκέψη του ιδιωτικού δικαίου5 και ουκ ολίγες φορές φέρνουν δυσχέρειες σε 

αυτήν6,7.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των εν λόγω ιδιαιτεροτήτων είναι ο 

αναιτιώδης χαρακτήρας τους8, η αυστηρή τυπικότητά τους9, η μεταβίβασή 

τους με ιδιαίτερο τρόπο (οπισθογράφηση) που συναντάται αποκλειστικά στο 

δικό τους δίκαιο,  και τέλος, ο περιορισμός των ενστάσεων που ο οφειλέτης 

                                                            
3 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.2 
4 Χαρακτηριστικά παραδείγματα της ανάγκης να εξυπηρετηθεί η ταχύτητα των σχετικών με τα χρηματόγραφα 

συναλλαγών είναι, άλλωστε, και η υποχρέωση του δικαστή να κηρύξει σε απαίτηση από συναλλαγματική και 

επιταγή την απόφαση προσωρινά εκτελεστή (910 ΚΠολΔ), καθώς και το επιτρεπτό της απόδειξης των σχετικών με 

αυτές διαφορών με μάρτυρες (394ΚΠολΔ).   
5 Αφού το δίκαιο των αξιογράφων αποτελεί δίκαιο των οικονομικών συναλλαγών του ιδιωτικού και συγκεκριμένα του 

ενοχικού δικαίου, (Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.5). 
6 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 2, Μάρκου Ι., Η αυτοτέλεια και το αναιτιώδες στη συναλλαγματική, σ.9 
7 Έχει, άλλωστε,  χαρακτηριστικά ειπωθεί, ότι «το δίκαιο των αξιογράφων δεν αποτελεί κατ’ ακρίβεια το δίκαιο για τα 

αξιόγραφα, αλλά το σύνολο των κανόνων δικαίου, που ασχολούνται με τις νομικές ιδιαιτερότητες των αξιογράφων», 

(βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, σ.1). 
8 Κατά παρέκκλιση των επιταγών των γενικών αρχών του αστικού δικαίου, που θέλουν το κύρος των ενοχικών 

υποσχετικών δικαιοπραξιών να εξαρτάται από την αιτία τους, (βλ. Καράση Μ., Δίκαιο της δικαιοπραξίας, σ. 53). 
9 Καθώς η τήρηση του αναγκαίου για την «ενσωμάτωση» του δικαιώματος εγγράφου τύπου είναι στοιχείο, όχι απλά 

του κύρους τους, αλλά της ίδιας τους της υπόστασης, (βλ. Καράση Μ., ο.π., σ.60, Μάρκου Ι., Η αυτοτέλεια και το 

αναιτιώδες στη συναλλαγματική, σ.9). 
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μπορεί να προβάλλει κατά του κομιστή τους, ειδικότερη έκφανση του 

αυστηρού χαρακτήρα του συνόλου του δικαίου των αξιογράφων.  

 

1.4. Ο περιορισμός των επιτρεπόμενων κατά του κομιστή ενστάσεων 
 

Ο περιορισμός των ενστάσεων που ο εκ του τίτλου οφειλέτης 

επιτρέπεται να προτείνει κατά του κομιστή τους, είτε με την ανακοπή των 632, 

633 ΚΠολΔ, είτε με την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ, είτε με αγωγή10, συνιστά μία 

από τις σημαντικότερες  ιδιαιτερότητές τους. Ο νόμος εξαρτά τις 

επιτρεπόμενες ενστάσεις από τον τρόπο, με τον οποίο ο τίτλος έχει 

μεταβιβαστεί στον κομιστή, τρόπος που με τη σειρά του είναι στενά 

εξαρτώμενος από τον τρόπο προσδιορισμού του δικαιούχου του.  

Έτσι, σε κάθε μία από τις κατηγορίες, στις οποίες τα αξιόγραφα -και 

ειδικότερα τα χρηματόγραφα- κατατάσσονται με κριτήριο τον τρόπο 

προσδιορισμού του δικαιούχου τους, επιτρέπεται η προβολή εκείνων μόνο 

των ενστάσεων που δε θίγουν την κυκλοφοριακή ικανότητα που ο τίτλος 

οφείλει να διαθέτει11.  

 

1.5. Η κατηγοριοποίηση των χρηματογράφων βάσει του τρόπου 
προσδιορισμού του δικαιούχου τους  

 

Αν και κοινό χαρακτηριστικό των χρηματογράφων, σύμφωνο με την 

οικονομική λειτουργία και αποστολή τους, είναι η ευχέρεια της μεταβίβασής 

τους, η ευχέρεια αυτή εμφανίζεται με διάφορη ένταση στην εκάστοτε 

κατηγορία, που αυτά διακρίνονται βάσει του τρόπου προσδιορισμού του 

δικαιούχου τους12.  

Συγκεκριμένα, τα χρηματόγραφα μπορεί να είναι ονομαστικά, εις 

διαταγήν ή στον κομιστή (ανώνυμα), διάκριση που προσδιορίζει τον βαθμό 

                                                            
10 Βλ. Βαθρακοκοίλη Β., ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 632, σ.852, Kιάντου Α., Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη 

κατά της διαταγής πληρωμής, σσ. 54,55 
11 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.4 
12 Βλ. Δελούκα Ν., Αξιόγραφα, σ. 27 
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εμπορευσιμότητάς τους13 και καθορίζεται, άλλοτε από το νόμο (κατά 

τρόπο αναγκαστικό ή ενδοτικό) και άλλοτε από τον εκδότη του τίτλου, ο 

οποίος είναι ελεύθερος είτε απόλυτα, είτε μέσα σε ορισμένα όρια να ορίζει κάτι 

άλλο.  

Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, ο νόμος προβλέπει 

διαφορετικό τρόπο μεταβίβασης του τίτλου, από τον οποίο εξαρτώνται και οι 

επιτρεπόμενες κατά του κομιστή ενστάσεις. Τέσσερις είναι οι τρόποι με τους 

οποίους ένα αξιόγραφο και ειδικότερα ένα χρηματόγραφο μπορεί να 

μεταβιβαστεί14. Οι τρεις συναντώνται και στο κοινό δίκαιο και ταυτίζονται με 

τους τρόπους κτήσης των λοιπών κινητών, ήτοι η εκχώρηση (455επ. ΑΚ), η 

παράδοση μετά από συμφωνία των μερών (1034ΑΚ) και η κληρονομική 

διαδοχή15, ενώ ο τέταρτος, ήτοι η οπισθογράφηση, συναντάται αποκλειστικά 

στο δίκαιο των αξιογράφων, συνιστώντας μία από τις σημαντικότερες νομικές 

ιδιαιτερότητές τους.  

Όσον αφορά τα υπό εξέταση αξιόγραφα, ήτοι τη συναλλαγματική και 

την τραπεζική επιταγή, αμφότερα είναι κατά νόμο αξιόγραφα εις διαταγήν 

(πρβλ. άρθρα 11§1, 77 ν.5325/1932 και 14§1 ν.5960/1933). Ωστόσο, αφενός 

η συναλλαγματική μπορεί να μετατραπεί με σημείωση του εκδότη πάνω στον 

τίτλο σε ονομαστικό αξιόγραφο (11§2, 77 ν.5325/1932), αφετέρου η επιταγή 

μπορεί να μετατραπεί κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο σε ονομαστικό, όσο και σε 

ανώνυμο αξιόγραφο (5§1, 6§3 εδ. β ν.5960/1933).  

 

                                                            
13 Κιάντου Α., Δίκαιο Αξιογράφων, σ.23 
14 Πρβλ. Γεωργακόπουλο Λ., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, αξιόγραφα, σ. 24, ο οποίος κατονομάζει ως τρόπο 

μεταβίβασης ενός ονομαστικού αξιογράφου, πέρα από την κληρονομική διαδοχή και την εκχώρηση και τη 

συγχώνευση εταιριών, τη μετατροπή εταιριών και την υποκατάσταση νομικού προσώπου.  
15 Με κληρονομική διαδοχή συντελείται η μεταβίβαση της εκ του χρηματόγραφου απαίτησης, (ανεξαρτήτως εάν αυτό 

είναι ονομαστικό ή εις διαταγήν), ακόμα και άνευ πραγματικής κατοχής του τίτλου από τον δικαιούχο καθολικό 

διάδοχο, ο οποίος, όμως για να αξιώσει την πληρωμή πρέπει απαραίτητα να τον κατέχει, (Βλ. Λουκόπουλο Α., Περί 

αξιογράφων, συναλλαγματική, σσ. 117, 159). Η περαιτέρω μεταβίβαση του τίτλου, είτε με εκχώρηση είτε με 

οπισθογράφηση βαίνει κανονικώς, υποχρεούμενου μόνο του κομιστή, σε περίπτωση αμφισβήτησης να αποδείξει 

το κληρονομικό του δικαίωμα. Το ίδιο ισχύει και στην  περίπτωση που αμφισβητηθεί η νομιμοποίηση 

μεταγενέστερου του καθολικού διάδοχου κομιστή, λόγω φαινόμενης έλλειψης αδιάκοπης σειράς 

οπισθογραφήσεων, οπότε ο κομιστής πρέπει να αποδείξει το κληρονομικό δικαίωμα του οπισθογράφου, (βλ. 

Παπαπολίτη Ν., Η προστασία του καλής πίστεως κομιστού της συναλλαγματικής και των καλής πίστεως πληρωτών 

αυτής, σ. 40, Λεμπέση – Ανδρέου Ι., Η καλή πίστη στο δίκαιο της συναλλαγματικής, σ.380, Αναστασιάδης Ηλ., 

Πιστωτικοί τίτλοι, τομ.1, σ.261).  
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§2. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ 

 

2.1. Η έννοια των ονομαστικών αξιογράφων 

 

Ονομαστικά είναι τα αξιόγραφα που ενσωματώνουν δικαίωμα 

κατονομαζόμενου σε αυτά δικαιούχου, το οποίο μεταβιβάζεται μόνο με 

εκχώρηση και με κληρονομική διαδοχή16. Το κύριο, δηλαδή, χαρακτηριστικό 

των ονομαστικών αξιογράφων, είναι ο τρόπος της εν ζωή μεταβίβασής τους, 

στον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες του κοινού δικαίου και συγκεκριμένα της 

εκχώρησης δικαιώματος (455 ΑΚεπ.)17.  

Μολονότι τα υπό εξέταση αξιόγραφα είναι, όπως αναφέρθηκε, εκ του 

νόμου αξιόγραφα εις διαταγήν, επιτρέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 ν. 

5325/1932 και 5 ν.5960/1933 η μετατροπή τους σε ονομαστικά αξιόγραφα με 

τη θέση της ρήτρας «ουχί εις διαταγήν» από τον εκδότη τους επάνω στον 

τίτλο τους. Ο νόμος αναγνώρισε το δικαίωμα της μεταβολής της μορφής του 

τίτλου στον εκδότη - δημιουργό του, διότι μπορεί αυτός να έχει συμφέρον να 

κυκλοφορήσει ο τίτλος μόνο με τις περί εκχώρησης διατάξεις του κοινού 

δικαίου, ήτοι να αποσκοπεί στη διατήρηση των ενστάσεων αυτού κατά των 

μεταγενέστερων οπισθογράφων18. 

 Συμπερασματικά, τα όσα θα εκτεθούν κατωτέρω σχετικά με τις 

επιτρεπόμενες στα ονομαστικά χρηματόγραφα ενστάσεις, αφορούν μονάχα τη 

συναλλαγματική και την τραπεζική επιταγή που φέρουν επί του τίτλου τους 

την τιθέμενη από τον εκδότη ρήτρα «ουχί εις διαταγήν».  

 

 

 

 

                                                            
16 Βλ. Ρόκα Ν., Αξιόγραφα, σ.21 
17 Σύμφωνα με τον Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.70, οι διατάξεις περί εκχώρησης εφαρμόζονται στην 

εκχώρηση αξιογραφικών ενοχικών δικαιωμάτων μόνο αναλόγως. 
18 Βλ. Ρόκα Κ., Η συναλλαγματική ουχί εις διαταγήν, σσ.18,19 
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2.2. Ο προσδιορισμός του δικαιούχου τους  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποκλειστικός εν ζωή τρόπος 

μεταβίβασης του ενσωματωμένου στην ονομαστική συναλλαγματική και 

επιταγή δικαιώματος είναι η εκχώρησή του. Έτσι, ο δικαιούχος του 

ενσωματωμένου στο ονομαστικό αξιόγραφο δικαιώματος, όταν δεν είναι 

εκείνος, του οποίου το όνομα αναφέρεται στο έγγραφο, αλλά ειδικός διάδοχός 

του, πρέπει να αποδείξει με τη χρήση οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου, την 

ιδιότητά του ως διαδόχου19, καθώς μόνη η κατοχή του τίτλου δε δημιουργεί 

τεκμήριο ότι ο κομιστής, εφόσον δεν είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται 

στο έγγραφο, είναι και ο πραγματικός δικαιούχος20. 

 

2.3. Οι ιδιαιτερότητες της εκχώρησης ονομαστικού χρηματογράφου 

 

Λόγω του ότι με την ενσωμάτωσή του στο έγγραφο το εκ του τίτλου 

δικαίωμα «αντικειμενικοποιείται», διαφέροντας πια από το  μη ενσωματωμένο 

δικαίωμα του κοινού δικαίου, απαιτείται η προσαρμογή  των γενικών 

διατάξεων της εκχώρησης στον αξιογραφικό πλέον χαρακτήρα του21.  

Ζήτημα τίθεται, λοιπόν, ως προς το εάν η συμφωνία για την εκχώρησή 

του απαιτείται να περιβληθεί του εγγράφου τύπου, ή εάν μπορεί να γίνει και 

προφορικώς. Υποστηρίζεται ότι είναι υποχρεωτικά έγγραφη, οπότε και 

δύναται να τίθεται επί του αξιογράφου (με τη μορφή της οπισθογράφησης)22 ή 

άλλως επί ιδιαίτερου εγγράφου23, ωστόσο κρατούσα φαίνεται η υπέρ του 

άτυπου χαρακτήρα της άποψη24.  

                                                            
19 Βλ. Κιάντου Α. Μεταβίβαση τραπεζικής επιταγής με εκχώρηση, ανάκληση μεταχρονολογημένης επιταγής, ΕλλΔνη 

1989. 916 . Αν όμως πρόκειται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής βάσει του ονομαστικού αξιογράφου, τότε η εκχώρηση 

πρέπει να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, (λ.χ. μία επιστολή ή ένα εξώδικο). 
20 Βλ. Ρόκα Ν, ο.π., σ.21, Κιάντου Α., ο.π., σ.915 
21 Βλ. Ρόκα Ν, ο.π., 
22 Βλ. Μάρκου Ι. ο.π., σ.73, Καραβά Κ. Συμβολήν είς  την έννοιαν των αξιογράφων, σ.219, Κιούρτσογλου Κ., 

Πιστωτικοί τίτλοι, συναλλαγματική και γραμμάτιο εις διαταγήν, σ. 76, Μάρκου Ι., Μελέτες στο δίκαιο της 

συναλλαγματική, σ.12, υποσημ.11 
23 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ.106, Λουκόπουλος Α, ο.π., σσ.106, 117 
24 Βλ. Κιάντου Α. Δίκαιο αξιογράφων, σσ. 24, 172, Δελούκας Ν., σ.106, Ρόκας Κ., ο.π., σ. 57 
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Η σημασία της τήρησης έγγραφου τύπου για την εκχώρηση έγκειται 

στη δυνατότητα επιδίωξης της αξίωσης του κομιστή με τη διαδικασία της 

διαταγής πληρωμής, καθώς μονάχα στην περίπτωση που αυτός τηρηθεί είναι 

δυνατή η έκδοσή της. Κι αυτό διότι, ο δι’ εκχωρήσεως κομιστής 

συναλλαγματικής ή επιταγής εις διαταγήν, για την έκδοση διαταγής πληρωμής 

οφείλει να επισυνάψει στην αίτησή του, όχι μόνο τον τίτλο, αλλά και το 

έγγραφο της σύμβασης εκχώρησης25, αφού μόνο με την προσκόμιση του 

τίτλου δεν αποδεικνύονται και δη εγγράφως τα στοιχεία της εκχώρησης και 

ειδικότερα η αποδοχή της πρότασης του εκχωρητή από τον εκδοχέα26.  

Οι απόψεις διίστανται27 και ως προς το κατά πόσο για την ολοκλήρωση 

της εκχώρησης του ενσωματωμένου επί του ονομαστικού αξιόγραφου 

δικαιώματος απαιτείται και η ταυτόχρονη παράδοση του τίτλου ή εάν αρκεί η 

περί εκχώρησης συμφωνία μεταξύ του κατονομαζόμενου κομιστή και του 

εκδοχέα. Η αμφισβήτηση αυτή, ωστόσο, στερείται πρακτικής σημασίας, 

καθώς η αναγκαιότητα κατοχής του τίτλου για την άσκηση του 

ενσωματωμένου σε αυτόν δικαιώματος που χαρακτηρίζει όλα τα αξιόγραφα, 

δε θα μπορούσε να λείπει από τα ονομαστικά χρηματόγραφα. Επομένως, 

ακόμα και αν η μεταβίβαση της απαίτησης γίνεται απευθείας δια της 

σύμβασης εκχώρησης, δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς παράδοση του τίτλου, 

έστω κι αν ο κομιστής αποδεικνύει την εκχώρηση με άλλα μέσα. Την 

παράδοση του τίτλου μπορεί ο εκδοχέας να αξιώσει από τον εκχωρητή βάσει 

του 456 ΑΚ28. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την εκχώρηση, 

δηλαδή απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη, η οποία μπορεί να σημειωθεί και 

                                                            
25 Βλ. ΕφΑθ 39/1976, Αρμ 1976.512 
26 Βλ. ΕφΑΘ 660/1976, Αρμ 1976.705 
27 Υποστηρικτές  της άποψης, κατά την οποία ο εκδοχέας γίνεται κύριος της απαίτησης μόνο με την παράδοση του 

τίτλου είναι ο Καραβάς Κ. ο.π., σ.219, Ρόκας Κ., ο.π., σ.58, ο Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 171, ο Ρόκας 

Ν., ο.π., σ.22, η Κιάντου Α., Μεταβίβαση τραπεζικής επιταγής με εκχώρηση, ανάκληση μεταχρονολογημένης 

επιταγής, ο.π., σ.91 και ο Δελούκας Ν., ο.π., σ.107. Βλ. επίσης και ΕφΠειρ 208/2000, ΔΕΕ 2000.639. Την αντίθετη 

άποψη υιοθετούν ο Ρόκας Ν., ο.π., σ.22, ο Λουκόπουλος  Α., ο.π., σ. 24, καθώς και ο Αναστασιάδης Ηλ, ο.π., σ. 

247. 
28 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ. 107, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.71, Ρόκα Κ., ο.π., σ.58. Κατά την Κορδή 

Μ., Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, σ.26, η μεταβίβαση του τίτλου θα ακολουθήσει τους κανόνες του 

εμπράγματου δικαίου για τη μεταβίβαση της κυριότητας των κινητών (1034ΑΚ).  
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στον τίτλο29 ή να γίνει με το δικόγραφο της αγωγής30 ή της διαταγής 

πληρωμής.  

 

2.4. Οι επιτρεπόμενες ενστάσεις του οφειλέτη ονομαστικού 
χρηματογράφου 

  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι επιτρεπόμενες σε κάθε 

κατηγορία αξιογράφων ενστάσεις, είναι στενά συνυφασμένες με την αποστολή 

που τα αξιόγραφα της κατηγορίας αυτής καλούνται να εκπληρώσουν στις 

συναλλαγές. Κατά συνέπεια, επειδή η αποστολή των ονομαστικών 

αξιογράφων δεν είναι η ταχεία και εύκολη μεταβίβαση του δικαιώματος που 

ενσωματώνουν, κάτι που ισχύει στα εις διαταγήν και κατεξοχήν στα ανώνυμα 

αξιόγραφα, δεν υπάρχει σε αυτά η ίδια ανάγκη για εξασφάλιση του κομιστή 

τους31.  

Έτσι, η απαίτηση μεταβιβάζεται στον εκδοχέα όπως ήταν στον αρχικό 

δανειστή, τα ελαττώματα που τυχόν τη βάρυναν εξακολουθούν να 

διατηρούνται και η θέση του οφειλέτη δεν μπορεί να χειροτερεύσει συνεπεία 

της εκχώρησης που γίνεται χωρίς τη θέλησή του. Αυτό εξασφαλίζεται με την 

με την παρεχόμενη στον οφειλέτη δυνατότητα να προβάλλει εναντίον του 

εκδοχέα – κομιστή του τίτλου όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή 

(463ΑΚ)32.  

Στις επιτρεπόμενες ενστάσεις ανήκουν τόσο οι γνήσιες, δηλαδή αυτές 

που συγκροτούνται από γεγονότα που θεμελιώνουν αντίμαχο δικαίωμα του 

οφειλέτη, με την άσκηση του οποίου παρεμποδίζεται προσωρινά ή διαρκώς η 

ενέργεια του δικαιώματος του κομιστή του τίτλου, όσο και οι καταχρηστικές, 

δηλαδή αυτές που συγκροτούνται από γεγονότα που παρεμποδίζουν τη 

γέννηση του δικαιώματος του κομιστή ή το ανατρέπουν μετά τη γέννησή του33. 

                                                            
29 Βλ. Κιάντου Α., Δίκαιο αξιογράφων, σ. 24 
30 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 171, Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., σ.243επ., Κρητικό, σε ΕρμΑΚ με επιιμ. 

Σταθόπουλου Μ. – Γεωργιάδη Α., άρθρο 460, σ.602, ΜονΠρΑθ 2282/2007, ΔΕΕ 2007.1323 
31 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.21 
32 Βλ. Ρόκα Κ., ο.π., σ.61 
33 Για όλα τα παραπάνω, πρβλ. Κρητικό, σε ΕρμΑΚ, σε επιμ. Σταθόπουλου Μ. – Γεωργιάδη Α., άρθρο 463, σ.610 
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Σύμφωνα με το 463ΑΚ, οι ενστάσεις πρέπει να υφίστανται πριν την 

αναγγελία. Ωστόσο, βάσει της κρατούσας σε νομολογία και θεωρία άποψης, 

αρκεί κατά το χρόνο της αναγγελίας να υπήρχε ο νομικός λόγος ή η βάση της 

ένστασης, έστω και αν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αυτή 

θεμελιώνεται συνέτρεξαν μετά την αναγγελία34. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι 

όσο νωρίτερα γνωστοποιήσει ο εκδοχέας – νέος κομιστής του τίτλου τη 

γενόμενη εκχώρηση στον οφειλέτη, τόσο μεγαλύτερη προστασία απολαμβάνει 

από τυχόν ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκχωρητή του. Εάν, όμως η 

γνωστοποίηση της εκχώρησης λάβει κατ’ ευθείαν χώρα με τη διαταγή 

πληρωμής ή με το δικόγραφο της αγωγής, ο οφειλέτης δύναται να προτείνει 

κατά του κομιστή του τίτλου όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή 

έως τη στιγμή εκείνη. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αντίθεση με την οπισθογράφηση, 

όπου ο οπισθογράφος ευθύνεται αναγωγικά για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης του εκ του αξιογράφου οφειλέτη, ο εκχωρητής ευθύνεται 

απέναντι στον κομιστή - εκδοχέα μόνο για την ύπαρξη της απαιτήσεως, όχι 

και για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη, ενώ στην εκχώρηση από χαριστική 

αιτία ο εκχωρητής δεν ευθύνεται ούτε για την ύπαρξη της απαίτησης (467ΑΚ). 

Τέλος, ο εκχωρητής ευθύνεται μόνο απέναντι στον εκδοχέα, και όχι απέναντι 

σε αυτούς που μεταγενέστερα αποκτούν την απαίτηση, σε αντίθεση με τον 

οπισθογράφο που ευθύνεται απέναντι σε όλους τους μεταγενέστερους 

κομιστές του αξιογράφου35.  

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση του τρόπου λειτουργίας 

της εκχώρησης ονομαστικού αξιογράφου, διαφαίνεται ότι ο τρόπος αυτός 

μεταβίβασης απαιτήσεων, αφενός δεν εξασφαλίζει απόλυτα τον εκδοχέα, 

αφού ο οφειλέτης καταβάλλει έγκυρα στον εκχωρητή πριν από την αναγγελία, 

αφετέρου υποβάλλει τη μεταβίβαση της εκ του αξιογράφου απαίτησης στην 

πρόσθετη, οχληρή και πολυδάπανη διατύπωση της αναγγελίας36. Τέλος, ο 

εκδοχέας της απαίτησης διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί προ της άρνησης του 

                                                            
34 Λ.χ. ο οφειλέτης δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα την μετά την αναγγελία πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης, 

την παραγραφή που συμπληρώθηκε μετά την αναγγελία κ.α, (βλ. Κρητικό, ο.π.). 
35 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.173,  Αναστασιάδη Ηλ., ο.π.,  τομ.2, σ.226 
36 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 31 
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οφειλέτη να καταβάλλει, λόγω ανταπαιτήσεων ή άλλων ενστάσεων που είχε 

κατά του δικαιοπαρόχου του, και τις οποίες αυτός αγνοεί37.  

Ενόψει των ανωτέρω μειονεκτημάτων, η εκχώρηση δεν κρίνεται 

ικανοποιητικός τρόπος μεταβίβασης απαιτήσεων που γεννώνται και 

λειτουργούν εντός του πλαισίου των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές 

που ενσωματώνονται στα χρηματόγραφα, στις οποίες είναι δυσχερής η 

εξακρίβωση του προσώπου του αρχικού δανειστή, άγνωστου πολλές φορές 

στον οφειλέτη. Για τις εν λόγω απαιτήσεις η πρακτική και το δίκαιο έθεσαν 

κατά μέρος τη δύσκαμπτη τεχνική της εκχώρησης, και προχώρησαν στην 

ευκίνητη και πιο ικανοποιητική τεχνική της οπισθογράφησης, συνήθους 

τρόπου μεταβίβασης των εις διαταγήν αξιογράφων.   

 

§3. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ 

 

3.1. Η έννοια των εις διαταγήν αξιογράφων 

 

Αξιόγραφα εις διαταγήν είναι εκείνα που εκδίδονται υπέρ 

κατονομαζόμενου σε αυτά προσώπου, το οποίο όμως έχει το δικαίωμα να 

υποδείξει με οπισθογράφηση κάποιον άλλο ως δικαιούχο. Το όνομα του 

τελευταίου κομιστή σε συνδυασμό με την αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, 

καθιστά δυνατή τη νομιμοποίησή του από το κείμενο του αξιογράφου38. Τα 

αξιόγραφα εις διαταγήν μοιάζουν με τα ονομαστικά αξιόγραφα, τόσο ως προς 

το ότι κατονομάζουν ορισμένο δικαιούχο, όσο και ως προς το ότι μπορούν να 

μεταβιβαστούν με εκχώρηση. Διαφέρουν όμως, καθώς, εκτός από εκχώρηση 

και κληρονομική διαδοχή39, μπορούν να μεταβιβαστούν και με 

οπισθογράφηση, η οποία, ως πλεονεκτικότερος τρόπος μεταβίβασης, 

προτιμάται στην πλειονότητα των περιπτώσεων.  

                                                            
37 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ. 30 
38 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.34, Ρόκα Ν., ο.π., σ. 19 
39 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.  96 
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Εξαιτίας των ειδικών αποτελεσμάτων της οπισθογράφησης, τα 

αξιόγραφα που μπορούν να εκδοθούν εις διαταγήν απαριθμούνται 

περιοριστικά στο νόμο (άρθρο 76 ν.δ 1923), στον οποίο μεταξύ άλλων 

κατονομάζονται ως εις διαταγήν αξιόγραφα η συναλλαγματική και η τραπεζική 

επιταγή. Κατά συνέπεια, τα δύο εν λόγω αξιόγραφα είναι γεννημένα εις 

διαταγήν, που σημαίνει ότι μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση, έστω και αν 

δεν αναγράφεται σε αυτά η ρήτρα «ουχί εις διαταγήν».  

 

3.2. Η αρχή του ενστασιακού περιορισμού 

 

Ένα από τα πλεονεκτήματα, με τα οποία η πρακτική των συναλλαγών 

«προίκισε» το θεσμό της οπισθογράφησης40 και κατά συνέπεια τα εις 

διαταγήν αξιόγραφα, είναι ο «ενστασιακός περιορισμός», βάσει του οποίου ο 

οφειλέτης του τίτλου δύναται να αντιτάξει κατά του κομιστή του συγκεκριμένες 

και περιοριστικά προβλεπόμενες στο κείμενο του νόμου ενστάσεις. 

 Συνέπεια περισσότερων επιμέρους αρχών, οι οποίες αφενός 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο του εκ του τίτλου δικαιώματος αποκλειστικά 

από το κείμενό του (γραμματοπάγεια), αφετέρου αποκόπτουν το εν λόγω 

δικαίωμα από τη νομική θέση του προκατόχου του τίτλου (αυτονομία)41, ο 

ενστασιακός περιορισμός ενισχύει την κυκλοφοριακή ικανότητα του 

χρηματογράφου, «απογειώνοντας» το δικαίωμα από τη νομική κατάσταση 

των προσώπων όλων των ως τώρα δικαιούχων42, διατηρώντας, ωστόσο, 

παράλληλα και τη δέουσα ισορροπία μεταξύ της προστασίας κομιστή και 

οφειλέτη.  

Η αρχή του ενστασιακού περιορισμού κάνει μία προσπάθεια να 

συγκεράσει τα αντικρουόμενα στην κυκλοφορία του τίτλου συμφέροντα, 

αφενός αποκλείοντας τη δυνατότητα προβολής ορισμένων ενστάσεων κατά 

του καλής πίστης κομιστή -προκειμένου να εξασφαλίσει την κυκλοφοριακή 

ικανότητα του αξιογράφου-, αφετέρου επιτρέποντας την προβολή ορισμένων 

                                                            
40 Η αρχή του αποκλεισμού των ενστάσεων δεν εφαρμόζεται, όταν η απαίτηση μεταβιβάζεται κατά το κοινό δίκαιο, 

ήτοι με εκχώρηση, κληρονομική διαδοχή ή συγχώνευση (βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 96).  
41 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.17, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ. 173 
42 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.72 
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ενστάσεων κατά παντός κομιστή, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους 

υπέρτερους της κυκλοφοριακής ικανότητας του αξιογράφου43, που δεν 

δύνανται να παραμεριστούν για χάρη της.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «ένσταση» χρησιμοποιείται εν 

προκειμένω υπό ευρεία (αξιογραφική) έννοια και περιλαμβάνει όχι μόνο τις 

γνήσιες αλλά και τις καταχρηστικές ενστάσεις, δηλαδή όχι μόνο αυτοτελείς 

ισχυρισμούς, των οποίων τις προϋποθέσεις πρέπει ο ίδιος ο ενιστάμενος να 

αποδεικνύει, αλλά και κάθε τι, το οποίο αυτός δύναται να επικαλεστεί προς 

υπεράσπισή του44. 

Τέλος, οι ενστάσεις -ανάλογα με τη δυνατότητα προβολής τους-  

διακρίνονται σε εμπράγματες (in rem) και σε προσωπικές (in personam). 

Εμπράγματες είναι αυτές που δύνανται να προταθούν κατά παντός κομιστή, 

είτε από οποιονδήποτε οφειλέτη (απολύτως  εμπράγματες), είτε από 

συγκεκριμένο μόνο οφειλέτη (σχετικώς εμπράγματες), και προσωπικές εκείνες 

που προτείνονται από ορισμένο μόνο οφειλέτη κατά ορισμένου μονάχα 

κομιστή45. 

 

3.3. Η ένσταση έλλειψης νομιμοποίησης του κομιστή 

 

 Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί, ότι από τις ενστάσεις που βάλλουν κατά 

της εκ του τίτλου απαίτησης του κομιστή, και οι οποίες -ως αντικείμενο της 

παρούσας-, θα εξεταστούν λεπτομερώς παρακάτω, διαφέρει η ένσταση 

έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του κομιστή του τίτλου, λόγω μη 

συνδρομής των οριζόμενων στα 16 παρ. 2 ν. 5325/1932 και 21 ν.5960/1933 

προϋποθέσεων.  

Με την εν λόγω ένσταση, ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι ο κομιστής του 

τίτλου, είτε αφαίρεσε ο ίδιος δολίως αυτόν από τον προγενέστερο κομιστή του, 

είτε τον απέκτησε γνωρίζοντας ότι ο προκάτοχός του τον κατείχε κατά 

                                                            
43 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.282 
44 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 174 
45 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ.126 
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αντίστοιχο τρόπο46. H κακή πίστη του τρίτου δεν προϋποθέτει συμπαιγνία του 

μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, αλλά αρκεί για να υπάρχει, ο τρίτος να 

γνωρίζει ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος του τίτλου και ότι από τη 

μεταβίβαση θα προέλθει βλάβη στον αληθινό κύριο47. Με την εν λόγω 

ένσταση μπορεί ακόμα να προταθεί, ότι ο κομιστής κατά την κτήση του τίτλου 

βρισκόταν σε βαρειά αμέλεια, διότι λ.χ. δεν πρόσεξε ότι το όνομα του 

τελευταίου κομιστή φέρει καταφανή ίχνη της παραποίησης ή ότι όλες ή 

μερικές υπογραφές μοιάζουν καταπληκτικώς μεταξύ τους48. 

Η ένσταση αυτή αμφισβητεί το γεγονός ότι ο ενάγων ή αιτών κομιστής 

είναι κατά τα άρθρα 16 παρ. 1 ν. 5325/1932 ή 19 παρ. 5960/1933 νόμιμος 

κάτοχος του τίτλου, και κατά συνέπεια προηγείται του ερωτήματος της 

βασιμότητας ή όχι της απαίτησής του49. Η αποδοχή της οδηγεί στην απόρριψη 

της διαταγής πληρωμής ή της αγωγής, ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης 

νομιμοποίησης και όχι ως αβάσιμης, λόγω προσωρινής ή οριστικής 

παράλυσης της απαίτησης του κομιστή της.   

 

3.4. Οι προβαλλόμενες κατά της απαίτησης του κομιστή ενστάσεις 

 

Οι διατάξεις που ορίζουν τις ενστάσεις που δύναται να προτείνει ο 

οφειλέτης μίας εις διαταγήν συναλλαγματικής και επιταγής κατά του κομιστή 

της, προκειμένου να παραλύσει προσωρινά ή οριστικά την απαίτησή του είναι 

οι 17 ν. 5325/1932 και 22 ν. 5960/1933 αντίστοιχα, οι οποίες συμπληρώνονται 

από το άρθρο 78§2 του ν.δ. του 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων 

εταιριών», που ισχύει για όλα τα εις διαταγήν αξιόγραφα.  

Από το συνδυασμό των άρθρων αυτών, θα μπορούσε να κατατάξει 

κανείς τις ενστάσεις αυτές σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: α) σε ενστάσεις 
που αφορούν το κύρος της επί του αξιογράφου δήλωσης βούλησης του 

οφειλέτη, και ειδικότερα την ανυπαρξία της, β) σε ενστάσεις που συνάγονται 
                                                            
46 Βλ. ΕφΔωδ 109/2005, Ά Δημοσίευση Νόμος, ΕφΑθ 819/2003, ΕπισκΕΔ 2003.2231, ΑΠ 580/2001, Ά Δημοσίευση 

Νόμος, ΕφΝαυπλ 521/2004, ΕΕμπΔ 2005.323.  
47 Βλ. ΕφΑθ 3816/2006, ΔΕΕ 2006.1287  
48 Βλ. Παπαπολίτη Ν., ο.π., σ.76 
49 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σσ. 200, 201, Λεμπέση- Ανδρέου, ο.π., σ.363, όπου η τυπική 

νομιμοποίηση του κομιστή αναφέρεται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 17 ν.5325/1932.  
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από το περιεχόμενο του τίτλου, γ) σε ενστάσεις που πηγάζουν από τις 

σχέσεις του οφειλέτη και του συγκεκριμένου κομιστή, και τέλος δ) σε 
ενστάσεις που αφορούν τις σχέσεις του οφειλέτη με κάποιον προηγούμενο 

του τίτλου κομιστή, τις οποίες, ωστόσο, ο τελευταίος κομιστής γνώριζε, 

ενεργώντας προς βλάβη του. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση της κάθε 

επιμέρους κατηγορίας. 

 

3.5. Ενστάσεις που σχετίζονται με την ανυπαρξία της δήλωσης 
βούλησης του οφειλέτη 

 

Η υποχρέωση του οφειλέτη τραπεζικής επιταγής ή συναλλαγματικής 

βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο γεγονός ότι αυτός με την υπογραφή του 

δήλωσε τη βούλησή του για ανάληψη υποχρέωσης από τον τίτλο. Κατά 

συνέπεια, όταν η δήλωση αυτή δεν υπάρχει, ή όταν δεν εκφράζει πράγματι 

την υπάρχουσα βούληση, ή τέλος όταν πάσχει από ορισμένα ελαττώματα, 

υποχρέωση από το αξιόγραφο δεν μπορεί να γεννηθεί50.  

Οι ενστάσεις αυτής της κατηγορίας είναι «σχετικώς εμπράγματες», διότι 

μπορούν να προταθούν κατά οποιουδήποτε, ακόμη και του καλής πίστεως 

κομιστή, μόνο όμως από τον οφειλέτη, του οποίου η δήλωση βούλησης είναι 

προβληματική.  Δικαιολογητικός λόγος του επιτρεπτού της προβολής τους 

κατά παντός κομιστή, είναι ότι η ανάγκη προστασίας της κυκλοφοριακής 

ικανότητας των εις διαταγήν αξιογράφων, δε θα μπορούσε να κριθεί υπέρτερη 

της βασικής αρχής του ιδιωτικού δικαίου, κατά την οποία θεμελιώδης 

προϋπόθεση για τη δημιουργία δικαιοπρακτικής ευθύνης είναι η δήλωση 

βουλήσεως του ευθυνόμενου.  

Τέλος, με τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν.5960/1933 και 10 του 

ν.5960/1933, καθιερώνεται η βασική αρχή της αυτοτέλειας των επί της 

επιταγής και συναλλαγματικής τιθεμένων υπογραφών, προς ενίσχυση της 

προστασίας της κυκλοφοριακής ικανότητας του τίτλου. Βάσει αυτής, ο 

υπογράφων έγκυρο (κατά τα άρθρα 1 ν. 5960/1933 και 1 ν.5325/1932) τίτλο, 

αναλαμβάνει μία αυτοτελή υποχρέωση, ούτως ώστε να ευθύνεται ακόμη και 

                                                            
50 Βλ. Τσιριντάνη Α., Ενστάσεις κατά απαιτήσεων εκ συναλλαγματικής, σ. 158 
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εάν κάποια από τις λοιπές επί του αξιογράφου υπογραφές, για οποιονδήποτε 

λόγο, δε δεσμεύει τον υπογράψαντα, τούτο δε ισχύει, ακόμη και όταν ο λόγος 

αυτός συντρέχει στο πρόσωπο του εκδότη51. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν ο 

εναγόμενος οφειλέτης, προβάλλοντας κάποια από τις κατωτέρω ενστάσεις 

απαλλαγεί της ευθύνης του, η ευθύνη των λοιπών εκ του τίτλου υπόχρεων δεν 

επηρεάζεται.  

Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή ενστάσεων υπάγονται: 

 

3.5.1. Η ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του οφειλέτη  

 Με την εν λόγω ένσταση, ο οφειλέτης αντιπροτείνει ότι ουδεμία 

δήλωση έγινε από μέρους του, λόγω πλαστογράφησης της επί του τίτλου 

υπογραφής του. Γίνεται μάλιστα δεκτό, ότι πλαστότητα της υπογραφής του 

οφειλέτη στοιχειοθετείται και όταν η υπογραφή του είναι γνήσια, ωστόσο το 

περιεχόμενο του αξιογράφου συνετάγη μετά τη θέση της επί του τίτλου52.  

 Κατά την πιο σύγχρονη στη νομολογία άποψη, το παραδεκτό της 

ένστασης πλαστότητας, όταν αυτή προβάλλεται με  εισαγωγικό δικόγραφο 

αυτοτελούς δίκης, ήτοι με κύρια αγωγή ή με ανακοπή, δεν εξαρτάται από τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο 463 ΚΠολΔ προϋποθέσεις της προσκομιδής των 

εγγράφων που αποδεικνύουν την πλαστότητα και της ονομαστικής αναφοράς 

των μαρτύρων και των άλλων αποδεικτικών μέσων53. 

 Αντίθετα, για την παραδεκτή προβολή της, κατά το άρθρο 98 ΚΠολΔ 

περ. β, ο δικηγόρος του ενιστάμενου πρέπει να έχει ειδική πληρεξουσιότητα54. 

Η απουσία ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας καλύπτεται από τυχόν 

                                                            
51 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο Επιταγής, σσ. 156-158, ΜονΠρΘεσ 2624/2005,  ΧρΙδ 2006.72 
52 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.82,  Ροδόπουλο Α., Πιστωτικοί τίτλοι, σ.157 
53 Βλ. ΑΠ 93/2006, ΕΕμπΔ 2006.354, ΕιρΠλωμ 15/2005, Ά Δημοσίευση Νόμος, ΕφΑθ 1373/2003, ΕλλΔνη 2005.858, 

ΑΠ 922/2002, ΕλλΔνη 2003.1352, ΟλΑΠ 23/1999, ΝοΒ 200.474. Παλαιότερα, ωστόσο επικρατούσε η άποψη, κατά 

την οποία η ένσταση της πλαστότητας, ακόμα και αν προβαλλόταν με ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ήταν 

απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της δέουσας προδικασίας αν δεν ετηρούντο οι εν λόγω διατυπώσεις, άποψη η 

οποία ακόμα υιοθετείται από μερίδα  της νομολογίας και θεωρίας, (βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.224, 

ιδίου, Δίκαιο επιταγής, σ.217, καθώς και ΕφΠατρ 899/2003, Αχανομ 2004.285, ΕφΑθ 6923/1994, ΕΕμπΔ 

1995.247, ΕφΑΘ 6494/1994, ΕλλΔνη 1997.139, ΠΠρΘες 23799/1995, Αρμ 1996.318, ΕφΠειρ 87/2003, 

ΠειρΝομολ2003.172, ΜονΠρΘες 7722/1998, ΕΤραΞΧρΔ 1999.729, ΕφΑθ 11957/1995, ΔΕΕ 1996.627, ΕφΠειρ 

418/2000, ΠειρΝομολ 2000.323, ΕφΘες 2183/1999, Αρμ 2001.1375). 
54 Βλ. ΑΠ 251/90 ΕΕΝ 1990.718,  Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78 
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μήνυση που έχει προηγηθεί55, καθώς και από την έγκριση του ενιστάμενου, 

που μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή και να συνάγεται από την αυτοπρόσωπη 

εμφάνισή του στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του56, ενώ δεν 

αρκεί η προσυπογραφή των προτάσεων από τον διάδικο εντολέα, αν ο ίδιος 

δεν παρέστη κατά τη συζήτηση στην οποία προβάλλεται ο ισχυρισμός της 

πλαστότητας57. Κατά συνέπεια, εάν ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν παραστεί 

«μετά» του ενιστάμενου, ούτε προσκομίσει ειδικό πληρεξούσιο του τελευταίου 

ή μήνυση για πλαστογραφία, η ένσταση πλαστότητας απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη58. 

 Η αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής του από τον 

οφειλέτη, συνιστά ένσταση και όχι άρνηση, κατά συνέπεια –κατά παρέκκλιση 

της ΚΠολΔ 457- το βάρος απόδειξης φέρει ο ίδιος ο προτείνων την ένσταση 

πλαστότητας, ο οποίος έχει στη διάθεσή του κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμα 

και μάρτυρες59. Αξίζει δε να διευκρινιστεί ότι η ένσταση πλαστότητας δεν 

μπορεί να συνυπάρχει με την προβολή αξίωσης κατ’ άρθρο 904ΑΚ, αφού η 

τελευταία προϋποθέτει τη δημιουργία έγκυρης ενοχής60. 

 Τέλος, κατά το άρθρο 250ΚΠολΔ, αν υπάρχει εκκρεμής ποινική 

δίωξη, επί της διάγνωσης της διαφοράς, το δικαστήριο δύναται, 

αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση του διαδίκου, να διατάξει την αναβολή της 

συζήτησης μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας, εφ’ 

όσον τούτο είναι απαραίτητο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και το 

σχηματισμό ασφαλούς δικαστικής κρίσης61. Ακόμα, από τις ΚΠολΔ 461 και 

462, συνάγεται ότι το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να αναβάλλει τη δίκη ως το 

τέλος της ποινικής δίκης, όταν γεννώνται σοβαρές υπόνοιες κατά ορισμένου 

                                                            
55 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 225 
56 Βλ. ΜονΠρΘες 7645/1998, Αρμ. 1998.707 
57 Βλ. ΑΠ 587/1993, ΕλλΔνη 35.1544, ΕφΑθ 173/1991, ΕΕΝ 1992.214, ΕφΑθ 3317/1990, ΕλλΔνη 1991.150, ΕφΘεσ 

466/1990, Αρμ 1991.382, ΜονΠρΙωαν 369/1996, ΕΕμπΔ 1997,303 
58 Βλ. ΜονΠρΘες 266/2001, Αρμ 2002/555, ΜονΠρΘες 8690/1998, ΕΧρημΔικ 1999.141. 
59 Βλ, ΠΠρΛαμ 217/1981, ΝοΒ 29.1433, Μάρκου Ι., ο.π, σ. 223, ΜονΠρΘες 964/1998, Αρμ 1999.219, ΕφΑθ 

11957/1995, ΔΕΕ 1996.627, ΕφΠειρ 371/1994, ΕλλΔνη 1995.1304, ΕφΘες 60/1991, Αρμ 1991.881,  
60 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ.216, ΕφΠειρ 1104/1997, ΔΕΕ 1998.402. Βλ. όμως και ΕιρΑθ 1101/1996, Αρμ 

1997.1254 
61 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 217, ΕφΑθ 266/1998, ΕλλΔνη 1998.623, ΕφΑθ 9234/2000, ΕΕμπΔ 2001.516 
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προσώπου, ανεξάρτητα από το αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή από το εάν 

έχει υποβληθεί μήνυση62.  

 

 3.5.2. Η ένσταση αλλοίωσης του περιεχομένου του τίτλου (ή άλλως 

ένσταση πλαστογραφήσεως63)  

 
 Πρόκειται για την ένσταση που προβάλλεται από τον οφειλέτη όταν 

μετά τη θέση της υπογραφής του επί του τίτλου σημειώνονται αλλαγές στο 

κείμενό του. Με την προβολή της ο οφειλέτης δεν αμφισβητεί την ύπαρξη 

έγκυρου τίτλου ή της δήλωσης βουλήσεώς του επί αυτού, αλλά το 

αποδιδόμενο σε αυτήν περιεχόμενο. Ο όρος «αλλοίωση» δεν περιλαμβάνει 

μόνο τη μεταβολή του αρχικού κειμένου του τίτλου (λ.χ. του ποσού, του 

χρόνου λήξης), αλλά και διαγραφές ή προσθήκες ορισμένων εγγραφών (λ.χ. 

διαγραφή της ρήτρας «άνευ ευθύνης» ή «ουχί εις διαταγήν»)64.  

 Βάσει της αρχής που θέτει ο νόμος στα άρθρα 69 ν.5325/1932 και 51 

ν.5960/1933, οι  μεταγενέστεροι της αλλοίωσης υπογραφείς υποχρεούνται 

εντός των όρων του αλλοιωθένος κειμένου, ενώ οι προγενέστεροι 

υποχρεούνται εντός των όρων του αρχικού κειμένου65. Εναπόκειται στον 

εκάστοτε ενιστάμενο οφειλέτη να αποδείξει, τόσο την αλλοίωση, όσο και ότι η 

υπογραφή του ήταν προγενέστερη αυτής66, κάτι που μπορεί να γίνει με τη 

χρήση οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου67. Συμπερασματικά, την εν λόγω 

ένσταση νομιμοποιούνται ενεργητικά να προβάλλουν μόνο οι οφειλέτες που 

υπέγραψαν τον τίτλο πριν από την αλλοίωσή του68. 

 Τέλος, επί αμελούς συμπλήρωσης του κειμένου της νοθευθείσας 

επιταγής ή συναλλαγματικής, είναι δυνατό να δημιουργηθεί ευθύνη του 

οφειλέτη (από τα άρθρα 281 ή 300 ΑΚ), για το λόγο ότι με τη συμπεριφορά 
                                                            
62 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.217, ΜονΠΠειρ 411/1995, ΔΕΕ 1996.67, ΕφΑθ 9234/2000, ο.π. 
63 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 168 
64 Βλ, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 168 
65 Βλ. Ρόκα Ν, ο.π., σ. 66, ΕφΛαρ 589/2000, Δικογραφία 2000.75 
66 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.98 
67 Χρήσιμη στην εν λόγω περίπτωση θα ήταν η αποκάλυψη της βασικής σχέσης, για την εξυπηρέτηση της οποίας 

εκδόθηκε ή οπισθογραφήθηκε  το αξιόγραφο, καθώς συνήθως η αξία του τίτλου θα αντιστοιχεί στο ύψος της μεταξύ 

των μερών συναλλαγής.  
68 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 168, Δελούκα Ν., ο.π., σ.161, ΕφΑθ 4991/1999, ΕλλΔνη 2000.477 , Αναστασόπουλο Γ., 

Επιτομή εμπορικού δικαίου, σ.204 
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του διευκόλυνε τη νόθευση του κειμένου του τίτλου69. Αμελής μπορεί να 

θεωρηθεί η συμπλήρωση του τίτλου, όταν λ.χ. ο εκδότης του αναγράψει το 

οφειλόμενο ποσό μόνο με αριθμούς, αφήνοντας κενή τη σειρά για την 

αναγραφή του ποσού ολογράφως, κάτι που διευκολύνει εκείνον που θέλει να 

νοθεύσει τον τίτλο να το κάνει με μία απλή αλλαγή στους αριθμούς του 

χρηματικού ποσού70.  

 Για την προβολή της εν λόγω ένστασης δεν εξετάζεται από ποιόν 

έγινε η αλλοίωση, ούτε και αν αυτός που υφίσταται τις συνέπειες είναι καλής ή 

κακής πίστης71. Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι αν ο οφειλέτης υπέγραψε πριν 

την αλλοίωση, αλλά συνήνεσε ή ενέκρινε αυτήν, (συναίνεση που δεν είναι 

ανάγκη να είναι τυπική, αλλά αρκεί να συνάγεται από τις περιστάσεις), τότε 

ευθύνεται κατά τους όρους του αλλοιωθέντος κειμένου72. 

 Αδιάφορος είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο επέρχεται η αλλοίωση 

του κειμένου του τίτλου, όπως λ.χ. αν αυτή έγινε με διαγραφή, σβήσιμο ή 

προσθήκη, καθώς και το αν επήλθε τυχαίως (λ.χ. αν κηλίδες μελάνης 

εξαφάνισαν δήλωση επί του τίτλου) ή ηθελημένα73.  

 Η ένσταση πλαστογραφήσεως του αξιογράφου διαφέρει εννοιολογικά 

από την ένσταση πλαστότητας, καθώς έχει την έννοια ότι το κείμενο, το οποίο 

φέρει την - μη αμφισβητούμενη - υπογραφή του οφειλέτη, υπέστη αλλοιώσεις 

από μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο τρίτον74.  

 Στην πράξη, ως επί το πλείστον οι αλλοιώσεις αναφέρονται στη λήξη 

και το μέγεθος του πληρωτέου ποσού. Αν ο αποδέκτης υπέγραψε πριν την 

αλλοίωση και εν τω μεταξύ αλλοιώθηκε το ποσό, τότε δε δικαιούται να ζητήσει 

την παράδοση του τίτλου εξοφλημένου, αλλά μόνο εξοφλητική απόδειξη σε 

ιδιαίτερο έγγραφο, ειδάλλως ο κομιστής δε θα μπορέσει να ασκήσει τα 

περαιτέρω δικαιώματά του κατά των εξ αναγωγής υποχρέων μεταγενέστερων 

                                                            
69 Βλ. Brox H., Handelsrecht und wertrapierrecht, 14, aufl. Αρ. περ.546. 
70 Βλ. Brox H., ο.π. 
71 Βλ. ΕφΑθ 98/57, ΕΕμπΔ 1957.379,  
72 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 98, Brox H., ο.π. 
73 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 433, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 97 
74 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ.60 
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της αλλοίωσης οπισθογράφων, έναντι των οποίων πρέπει να αξιώσει μόνο το 

υπόλοιπο ποσό75.  

 

3.5.3. Η ένσταση έλλειψης ή υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής 

εξουσίας του υπογράψαντος 

 

 3.5.3.1. Το επιτρεπτό του θεσμού της αντιπροσώπευσης στο 

δίκαιο των χρηματογράφων 

 

 Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 3§3 ν.5325/1923 

και 6 §2 ν.5960/1933, καθώς και  8 ν. 5325/1923 και 11 ν. 5960/1933, τόσο 

στη συναλλαγματική όσο και στην τραπεζική επιταγή μπορεί να βρει 

εφαρμογή ο θεσμός της αντιπροσώπευσης76. Η αντιπροσώπευση αυτή 

μπορεί να είναι νόμιμη, (όταν ο αντιπρόσωπος είναι κηδεμόνας, επίτροπος ή 

νόμιμος αντιπρόσωπος) ή δοτή, (κάτι που ισχύει για τον αντιπρόσωπο 

νομικού προσώπου και τον πληρεξούσιο)77. Η ένσταση έλλειψης ή 

υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντιπροσώπου προτείνεται 

από τον αντιπροσωπευόμενο, το όνομα του οποίου φαίνεται στον τίτλο, είτε 

επειδή ο αντιπρόσωπος έχει αναγράψει δίπλα στην υπογραφή του τη φράση 

«στο όνομα του Α», είτε επειδή έχει θέσει κατευθείαν την υπογραφή του 

αντιπροσωπευόμενου επί του τίτλου.  

 Κατ’ αρχάς, η  συναλλαγματική και η επιταγή μπορούν να εκδοθούν 

για λογαριασμό ενός τρίτου προσώπου (άρθρα 3§3 ν.5325/1923 και 6 §2 

ν.5960/1933)78, οπότε και θα ισχύσουν οι κανόνες της έμμεσης 

αντιπροσώπευσης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία ο τίτλος 

υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό 

άλλου προσώπου, υπόχρεος εκ του τίτλου είναι ο υπογράψας 

αντιπρόσωπος79. Η σημείωση της φράσης «για λογαριασμό του Α» ή άλλης 

παρόμοιας, που υποδηλώνει την αντιπροσωπευτική σχέση, έχει την έννοια ότι 

                                                            
75 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 97 
76 Βλ. Αναστασιάδη Ηλ., ο.π.,  τομ. 2, σ. 152 
77 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.86  
78 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 58, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 85, Δελούκα Ν., ο.π., σ. 89 
79 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 85 
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ο αντιπρόσωπος θα πάρει τα οικονομικά μέσα για την πληρωμή από τον Α, 

για λογαριασμό του οποίου εκδόθηκε ο τίτλος80.  

 Επίσης, από τα άρθρα 8 ν. 5325/1923 και 11 ν. 5960/1933 συνάγεται 

ότι τα δύο υπό εξέταση αξιόγραφα μπορούν να εκδοθούν στο όνομα και για 

λογαριασμό τρίτου προσώπου, βάσει της άμεσης αντιπροσώπευσης, οπότε ο 

αντιπρόσωπος θα υπογράψει απευθείας με την υπογραφή του 

αντιπροσωπευόμενου ή με τη δική του, προσθέτοντας μία φράση από την 

οποία να προκύπτει η σχέση της αντιπροσώπευσης, (λ.χ. «Α επ’ ονόματι του 

Χ»)81. Η προσθήκη μίας τέτοιας φράσης είναι απαραίτητη, διότι οι τρίτοι 

πρέπει να γνωρίζουν το πρόσωπο, στο οποίο επέρχονται τα έννομα 

αποτελέσματα της επί του τίτλου δήλωσης βούλησης και κατά του οποίου θα 

στραφούν για την ικανοποίηση της απαίτησής τους.     

 Σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί, ότι η ικανότητα προς ανάληψη 

υποχρέωσης από πιστωτικό τίτλο κρίνεται από το πρόσωπο του 

αντιπροσωπευόμενου, ενώ για την ικανότητα του ενεργούντος αντιπροσώπου 

αρκεί, κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το 213ΑΚ και η περιορισμένη ικανότητα προς 

δικαιοπραξία82. Όταν, όμως, πρόκειται για ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους 

οργάνων νομικού προσώπου, οι κατά το καταστατικό του νομικού προσώπου 

εκπρόσωποι πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, διότι η 

δηλούμενη επί του τίτλου βούληση είναι στην πραγματικότητα βούληση του 

εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η οποία εκ του νόμου καταλογίζεται 

στο ίδιο το νομικό πρόσωπο83. 

                   

 3.5.3.2. Η υπογραφή του τίτλου από «ψευδοαντιπρόσωπο» 

(falsus procutator)     

                                                                                                                                                       
 Τα προβλήματα δημιουργούνται όταν υπογράψει τον τίτλο, ως 

αντιπρόσωπος κάποιου άλλου, πρόσωπο που δεν έχει την εξουσία να το 

κάνει, είτε επειδή δεν υπήρξε ποτέ σχέση αντιπροσώπευσης μεταξύ αυτού και 

                                                            
80 Βλ. Αντωνόπουλο Β., Παρατηρήσεις σε ΕφΑθ 7401/1977, Αρμ. 1979.153, Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., τομ. 2, σ.152 
81 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ. 89,  Μάρκου Ι., ο.π., σ.137, με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία, Ρόκα Ν. ο.π., σ.57, 

Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ.189 
82 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 160 
83 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.160 
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του προσώπου, στο όνομα του οποίου υπέγραψε, είτε επειδή η υπογραφή 

του τίτλου βρίσκεται έξω από τα όρια της υπάρχουσας μεταξύ τους σχέσης 

αντιπροσώπευσης. Το πρόσωπο αυτό ονομάζεται «ψευδοαντιπρόσωπος» 

και βάσει των άρθρων 8 ν.5325/1923 και 11 ν.5960/1933, αν έθεσε επί του 

τίτλου τη δική του υπογραφή, ως αντιπρόσωπος άλλου, θα ευθύνεται ο ίδιος 

από τον τίτλο. Η ευθύνη του θα εκτείνεται πάντα για όλο το ποσό, ακόμα κι αν 

υπάρχει υπέρβαση της εξουσίας του, οπότε δικαιούται να ζητήσει το επιπλέον 

από τον αντιπροσωπευόμενο κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου84. 

 Διίστανται, ωστόσο, οι απόψεις ως προς τη φύση της ευθύνης του 

«ψευδοαντιπροσώπου», στην περίπτωση που αυτός υπέγραψε τον τίτλο 

θέτοντας κατευθείαν την υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου. Υποστηρίζεται 

ότι η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 8 ν. 

5325/1923 και 11 ν. 5960/1933, οπότε βάσει του δικαίου των αξιογράφων θα 

ευθύνεται ο αντιπροσωπευόμενος μέχρις απόδειξης της 

«ψευδοαντιπροσώπευσης», ενώ ο «ψευδοαντιπρόσωπος θα ευθύνεται βάσει 

των διατάξεων του κοινού δικαίου85. Η άποψη αυτή, ωστόσο, δεν ικανοποιεί 

το αίσθημα του δικαίου στην έκταση που θα έπρεπε, αφού η ευθύνη κατά το 

κοινό δίκαιο είναι επιεικέστερη από αυτή του δικαίου των χρηματογράφων86.  

 Κατ’ άλλους87, οι διατάξεις των άρθρων 8 ν. 5325/1923 και 11 ν. 

5960/1933 πρέπει να εφαρμόζονται και στην εν λόγω περίπτωση, αφού με 

την ενέργειά του αυτή ο «ψευδοαντιπρόσωπος» «θέτει την υπογραφή του επί 

του τίτλου ως αντιπρόσωπος άλλου», πληρούμενου, έτσι, του γράμματος του 

νόμου. Κατά τους υποστηρικτές της εν λόγω άποψης, η λύση αυτή φαίνεται 

ορθότερη, καθώς ο «ψευδοαντιπρόσωπος» ευθύνεται ως δημιουργός της επί 

του τίτλου δήλωσης, η δε ευθύνη του δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από τον 

τρόπο της υπογραφής, η οποία είναι δική του ακόμη και όταν αυτός 

υπογράφει με το όνομα άλλου.  

 
                                                            
84 Βλ. Αντωνόπουλο Β., Παρατηρήσεις σε ΕφΑθ 7401/1977, Αρμ. 1979.153, Μάρκου Ι., ο.π., σ.145, Ροδόπουλο, 

ο.π., σ. 47, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.90,  Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., τομ. 2, σ.158, ιδίου, τομ.1, σ.186 
85 Βλ. Αντωνόπουλο  Β., ο.π., Αναστασιάδη  Ηλ., ο.π., τομ. 2, σ.155, ιδίου, τομ. 1, σ.182, ΠΠρΠειρ 2098/62, ΕΕμπΔ 

1963.206, ΠΠρΠειρ 3599/1960, ΕΕμπΔ 1961.74, Ρόκα Ν., ο.π., σ.58, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σσ. 46,47, 

Γιαννόπουλο Σ., Αξιόγραφα, σ.21, Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.146  
86 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 125 
87 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 147, ιδίου, Δίκαιο επιταγής, σ. 163 
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 3.5.3.3. Ο τύπος της εξουσίας προς αντιπροσώπευση 

 

 Σε αντίθεση με το γεγονός της επ’ ονόματι του αντιπροσωπευόμενου 

δήλωσης βούλησης του αντιπροσώπου, το οποίο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, πρέπει να προκύπτει σαφώς από τον τίτλο,  η εξουσία προς 

αντιπροσώπευση μπορεί να αποδεικνύεται και από στοιχεία που δεν 

προκύπτουν από αυτόν88. Διχογνωμία επικρατεί, ωστόσο, σχετικά με την 

αναγκαιότητα τήρησης ή όχι εγγράφου τύπου γι’ αυτήν. Κρατούσα είναι η 

άποψη, η οποία αντλώντας επιχείρημα από το άρθρο 217 ΑΚ, υποστηρίζει ότι 

τόσο η εξουσία προς αντιπροσώπευση, όσο και η τυχόν μεταγενέστερη κατ’ 

άρθρο 238ΑΚ έγκριση της υπογραφής του τίτλου από τον αντιπρόσωπο, 

πρέπει να δίνονται εγγράφως89. Η τήρηση του εγγράφου τύπου, κατά την 

άποψη αυτή, επιβάλλεται από τις αρχές της προστασίας των τρίτων και της 

ασφάλειας των συναλλαγών, διότι σε περίπτωση έλλειψης 

αντιπροσωπευτικής εξουσίας, ο αντιπροσωπευόμενος δεν ευθύνεται ούτε 

απέναντι του καλής πίστεως κομιστή. Επιπροσθέτως, τηρούμενου του 

έγγραφου τύπου αποφεύγεται η υπέρμετρη δέσμευση του φερόμενου ως 

αντιπροσωπευόμενου, καθώς απαιτείται γι’ αυτήν προηγούμενη καθαρή 

δήλωση της βούλησής του για αντιπροσωπευτική διάθεση, ή έστω 

μεταγενέστερη έγκριση της εκπροσώπησης του αντιπροσώπου. 

 Ωστόσο, δε λείπει και η αντίθετη άποψη90, κατά την οποία αρκεί η 

δήλωση προς αντιπροσώπευση που συνάγεται εκ των περιστάσεων και ιδίως 

από τη φύση των πράξεων που ενεργεί ο αντιπρόσωπος με την ανοχή ή την 

εικαζόμενη έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, 

η καθιέρωση εγγράφου τύπου θα δυσκόλευε σημαντικά και θα καθυστερούσε 

την ανάπτυξη των συναλλαγών που γίνονται με πιστωτικούς τίτλους.  

                                                            
88 Βλ. Αντωνόπουλο Β., ο.π., σ.152, Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.137, ιδίου, Δίκαιο επιταγής, σ.161 
89 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.46, ο οποίος, μάλιστα ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνεται με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 137, με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία, Αναστασιάδη Ηλ., 

ο.π., τομ. 2, σ.153, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 87, Κιάντου Α., ο.π., σ.122 με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία, 

Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ. 21, ΑΠ 119/2005, Ά Δημοσίευση Νόμος, ΟλΑΠ 19/2003,  ΕΕμπΔ 2005.737, ΑΠ 119/2005, 

ΕλλΔνη 2005.1711, ΟλΑΠ 19/2003, ΔΕΕ 2003/1351, ΜονΠρΠειρ 52/1996, Αρμ 1996.1485, βλ. όμως και ΑΠ 

1493/2002, Ά Δημοσίευση Νόμος, που παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια. 
90 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.137, ιδίου,  Δίκαιο επιταγής, σ.159, Ρόκα Ν., ο.π., σ. 57, ΕφΑθ 13978/1988, ΕΕμπΔ 

1990.73, ΕφΑθ 498/76, ΕΕμπΔ 1976.458, Αντωνόπουλο Β., ο.π., σ.153 
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 Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί, ότι η ύπαρξη ή όχι σχετικής εξουσίας 

κρίνεται βάσει του χρόνου, κατά τον οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκ 

του τίτλου, ήτοι κατά το χρόνο κατάρτισης της «σύμβασης δόσης και λήψης». 

Για το λόγο αυτό, για την ύπαρξη εξουσίας αντιπροσώπευσης επί εκδόσεως 

μεταχρονολογημένης επιταγής, λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος 

εκδόσεώς της91.  

 

 3.5.3.4. Διάκριση της «ψευδοαντιπροσώπευσης» από άλλες 

περιπτώσεις  

 
 Συνοψίζοντας, λοιπόν, εάν εναχθεί εκείνος που φέρεται από τον τίτλο 

ότι εκπροσωπήθηκε, μπορεί να προτείνει προς απόρριψη της αγωγής ή της 

διαταγής πληρωμής την «σχετικώς εμπράγματη» ένσταση της έλλειψης ή της 

υπέρβασης της πληρεξουσιότητας του «ψευδοαντιπροσώπου», ακόμη και 

κατά του καλής πίστεως κομιστή.   

 Άλλη, όμως, είναι η περίπτωση της κατάχρησης της 

πληρεξουσιότητας εκ μέρους του αντιπροσώπου, κατά την οποία, μολονότι 

υπάρχει σχέση αντιπροσώπευσης, η υπογραφή του τίτλου αντιβαίνει στα 

συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου και εξέρχεται του σκοπού, για τον 

οποίο αυτός έδωσε την εν λόγω πληρεξουσιότητα. Στην περίπτωση αυτή, 

καθίσταται αναγκαία η αναδρομή στη βασική σχέση της επιταγής ή 

συναλλαγματικής, κατά συνέπεια η εν λόγω ένσταση ανήκει στην κατωτέρω 

εξεταζόμενη κατηγορία των προσωπικών ενστάσεων92.  

 Σκόπιμη κρίνεται, επίσης, η διάκριση της περίπτωσης, κατά την 

οποία ο «ψευδοαντιπρόσωπος» υπογράφει τον τίτλο στο όνομα του 

αντιπροσωπευόμενου, από αυτή του πλαστογράφου, που ενεργεί τη δήλωση 

προς το συμφέρον του αλλά υπό ξένο όνομα. Ο «ψευδοαντιπρόσωπος» 

εμφανίζεται και ενεργεί στο όνομα και σε βάρος του  «αντιπροσωπευόμενου», 

χωρίς να έχει την προ τούτο εξουσία, ενώ ο πλαστογράφος εμφανίζεται με το 

όνομα ενός άλλου και ενεργεί για τον εαυτό του, θέτοντας ο ίδιος την 

                                                            
91 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 160, ΕφΑθ 135/1995, ΔΕΕ 1995.876, ΕφΠειρ 686/1996, ΔΕΕ 1996.1161 
92 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.145,  ΑΠ 619/1992 ΕλλΔνη 34.84, ΕφΑθ 7453/2001, ΕλλΔνη 2002.482, 

ΕφΑθ 4231/1977, Αρμ 1978.251, ΑΠ 99/2001, ΕλλΔνη 42.730  
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υπογραφή και παραπλανώντας τον αντισυμβαλλόμενό του ως προς την 

ταυτότητα του δημιουργού της93.  

  

3.5.4. Η ένσταση της αυτοσύμβασης  

 

 Με ανάληψη υποχρεώσεως χωρίς αντιπροσωπευτική εξουσία ή καθ’ 

υπέρβασή της ισοδυναμεί και η αυτοδικαιοπραξία χωρίς την απαιτούμενη από 

το 235ΑΚ άδεια του αντιπροσωπευόμενου. Η αυτοδικαιοπραξία στο 

χρηματόγραφο μπορεί να προκύπτει από το κείμενο του τίτλου, κάτι που θα 

ισχύει την περίπτωση που ο αντιπρόσωπος υπογράψει με το όνομά του, 

δηλώνοντας ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλου, μπορεί, ωστόσο και να μη 

συνάγεται από αυτό, λ.χ. στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος υπογράψει 

μόνο με το όνομα του αντιπροσωπευόμενου94. Την έλλειψη της άδειας για 

αυτοσύμβαση, όπως και την έλλειψη της αντιπροσωπευτικής εξουσίας, 

μπορεί να την προτείνει ο αντιπροσωπευόμενος με ένσταση εναντίον παντός 

κομιστή, καθώς αφορά και αυτή το κύρος της δήλωσης βουλήσεώς του95.   

 Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοσύμβασης είναι εκείνη κατά την 

οποία ο πληρεξούσιος αποδέχεται στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου 

συναλλαγματική που εξέδωσε ο ίδιος ατομικά ή ως αντιπρόσωπος άλλου ή 

όταν ο πληρεξούσιος στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου, εκδίδει σε δική 

του διαταγή ή οπισθογραφεί προς τον εαυτό του συναλλαγματική. 

Αυτοσύμβαση θεωρείται ότι υπάρχει και όταν ο πληρεξούσιος ενεργώντας στο 

όνομα του αντιπροσωπευόμενου, παρέχει υπέρ εαυτού του τριτεγγύηση96, 

όταν μέλος της διοίκησης δύο νομικών προσώπων δικαιοπρακτεί στο όνομα 

                                                            
93 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σσ. 134, 148 
94 Βλ. Κιάντου Α., Η αυτοσύμβαση στα αξιόγραφα, ΕλλΔνη 1992.1383 
95 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.1391 
96 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 1385, Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 214, ΕφΘες 2977/1989, Αρμ 1990.559,  ΑΠ 12/2006, 

Αρμ 2006.1051, ΑΠ 1298/2005, ΧρΙΔ 2006/113, όπου κρίθηκε ότι η τριτεγγύηση σε συναλλαγματική, την οποία ο 

αντιπρόσωπος, ενεργώντας στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου, παρέχει υπέρ του εαυτού του ως αποδέκτη της 

συναλλαγματικής, δεν αποτελεί αυτοσύμβαση και συνεπώς δεν εμπίπτει  στην απαγόρευση του άρθρου 235 ΑΚ, 

καθώς δεν περικλείει κινδύνους για τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου τα οποία θέλει να προστατεύσει η ΑΚ 

235.  
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και των δύο ταυτοχρόνως97, καθώς και όταν εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρίας 

εκδίδει τραπεζική επιταγή επ’ ονόματι της εταιρίας σε δική του διαταγή.  

 Η έκδοση τέτοιας επιταγής,  εφόσον δεν έχει επιτραπεί στον 

εκπρόσωπο από την  εταιρία, ούτε γίνεται για εκπλήρωση υποχρεώσεως 

ατομικής του εκπροσώπου προς την εταιρία ή  αντιστρόφως, δεν δεσμεύει το 

νομικό πρόσωπο, το ανίσχυρο  δε τούτο, ως αναγόμενο στο κύρος της 

βουλήσεως της  εταιρίας που δηλώθηκε στο σώμα της επιταγής,  μπορεί να  

προταθεί από την τελευταία κατά παντός κομιστή98. 

 

3.5.5. Η ένσταση της σωματικής βίας (vis absoluta)99  

Στην περίπτωση, κατά την οποία ο φερόμενος ως οφειλέτης του τίτλου 

υπέγραψε αυτόν υπό το κράτος ακαταμάχητης σωματικής βίας, η βούλησή 

του είναι ανύπαρκτη και η ένσταση αυτή μπορεί να προταθεί κατά 

οποιουδήποτε κομιστή.  

Κι αυτό διότι, ο υπογράψας στερείτο κατά τη στιγμή της υπογραφής 

ακόμα και τη βούληση να υπογράψει το κείμενο του τίτλου (βούληση 

πράξεως), πολύ δε περισσότερο στερείτο δικαιοπρακτικής βούλησης, αφού η 

βία απέκλεισε τα περιθώρια σχηματισμού της, με συνέπεια τη μη σύναψη 

ισχυρής σύμβασης δόσης και λήψης. Όπως, όμως είναι γνωστό από τις 

γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου, η δήλωση βούλησης είναι αναγκαίο 

στοιχείο κάθε δικαιοπραξίας και η έλλειψή της καθιστά τη δικαιοπραξία 

ανυπόστατη100.  

 

3.5.6. Η ένσταση έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας 

 

 Έλλειψη της δικαιοπρακτικής ικανότητας του οφειλέτη μπορεί να 

υφίσταται, όχι μόνο στην περίπτωση της ανηλικότητάς του, αλλά σε κάθε 

περίπτωση, που κατά τις γενικές αρχές του αστικού δικαίου, κατά τον κρίσιμο 

                                                            
97 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 1382 
98 Βλ. ΑΠ 574/2001, ΔΕΕ/2001.1108 
99 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.99, Λουκόπουλο  Α., ο.π., σ.166, Σκαλίδη Λ., Δίκαιο αξιογράφων, σ. 132, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 

213,  ΕφΑθ 9502/1984, ΕΕμπΔ ΛΖ.302  
100 Βλ. Καράση Μ., Εγχειρίδιο γενικών αρχών του αστικού δικαίου, σ.15 
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χρόνο δεν ήταν αυτός σε θέση να προσδιορίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τη 

βούλησή του και να έχει συνείδηση των πραττομένων του101. Κατά την 

κρατούσα άποψη η εν λόγω ακυρότητα είναι σχετική, δηλαδή προβάλλεται 

μόνο από τον ανίκανο102, ο οποίος οφείλει να αποδείξει την ανικανότητά του, 

αφού η ικανότητα  τεκμαίρεται ως υπάρχουσα.  

Ως κρίσιμος για την ύπαρξη της ανικανότητας χρόνος, κατ’ άλλους 

θεωρείται ο χρόνος της υπογραφής του τίτλου103, ενώ κατ’ άλλους ο χρόνος 

σύναψης της σύμβασης δόσης και λήψης του αξιογράφου, ήτοι ο χρόνος της 

παράδοσής του104. Ορθότερο είναι, ωστόσο να αναζητήσουμε τη 

δικαιοπρακτική ικανότητα στη στιγμή παράδοσης του τίτλου, καθώς ακόμα και 

αν κατά τη στιγμή που ο κομιστής υπέγραψε τον τίτλο στερείτο αυτής, με τη 

μεταγενέστερη παράδοσή του εγκρίνει την τιθέμενη υπό το κράτος της 

ανικανότητάς του υπογραφή του.   

 

3.5.7. Η ένταση της συνωνυμίας 

  

Με την εν λόγω ένσταση, ο οφειλέτης δεν αμφισβητεί ακριβώς την 

εγκυρότητα της επί του τίτλου δήλωσης βούλησης, αλλά το γεγονός ότι η εν 

λόγω δήλωση προέρχεται από τον ίδιο, καθώς ισχυρίζεται ότι ο υπογράψας 

οφειλέτης τυγχάνει να είναι ομώνυμος με αυτόν105.  

 

3.5.8. Η ένσταση πτώχευσης του οφειλέτη 

 

 Όπως είναι γνωστό από τη θεωρία του πτωχευτικού δικαίου, 

απαγορεύεται στον πτωχό από την κήρυξη της πτώχευσης η άσκηση 

οποιασδήποτε πράξης διαχείρισης ή διάθεσης της πτωχευτικής του 

περιουσίας (πτωχευτική απαλλοτρίωση). Ως συνέπεια της τυχόν παράβασης 

                                                            
101 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 229 
102 Βλ. Κιούτρτσογλου Κ., ο.π., σ.84, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 229, Κιάντου Α., Δίκαιο αξιογράφων, σ. 101 
103 Βλ. Λουκόπουλο Α., σ.166 
104 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 230 
105 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 81, Αντάπαση, σε ΕρμΑΚ, σε επιμ. Σταθόπουλου Μ. – Γεωργιάδη Α., άρθρο 892, 

σ.498, Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ.33 
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αυτού του κανόνα, ορίζεται η ανενέργεια της πράξης, ήτοι η προσωρινή μη 

παραγωγή του εννόμου αποτελέσματός της, η οποία μπορεί να θεραπευτεί, 

είτε με τη μεταγενέστερη λήξη της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης είτε με την 

έγκρισή της από τον σύνδικο106.  

Έτσι, η κατά το χρόνο της ανάληψης ευθύνης από πιστωτικό τίτλο 

πτώχευση εκείνου που δεσμεύεται δικαιοπρακτικά, λ.χ. η κατά το χρόνο της 

έκδοσης υπάρχουσα πτώχευση του εκδότη, η κατά το χρόνο της αποδοχής 

υπάρχουσα πτώχευση του αποδέκτη και η κατά το χρόνο της 

οπισθογράφησης υπάρχουσα πτώχευση του οπισθογράφου, μπορεί να 

γεννήσει την ένσταση της ανενέργειας της εν λόγω δικαιοπραξίας, εφόσον 

κατά τη στιγμή της εναγωγής του εν λόγω προσώπου διαρκεί η κατάσταση 

της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης ή δεν έχει εγκριθεί η δικαιοπραξία από το 

σύνδικο. Η ένσταση αυτή προτείνεται κατά παντός κομιστή, μονάχα, όμως 

από το σύνδικο του πτωχού και όχι λ.χ. από τον αποδέκτη, ο οποίος δε 

δύναται να προτείνει την κατά την έκδοση του τίτλου πτώχευση του εκδότη, ή 

την κατά την οπισθογράφηση του τίτλου πτώχευση του οπισθογράφου, εκτός 

αν επικαλείται δόλο του κομιστή107. 

 

3.6. Εντάσεις που συνάγονται από το περιεχόμενο του τίτλου  

  

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ενστάσεις που στηρίζονται σε 

ελλείψεις ή σε στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία της ενοχής από 

συναλλαγματική ή επιταγή και που γίνονται εμφανή από τον ίδιο τον τίτλο. Οι 

ενστάσεις της κατηγορίας αυτής, ως απολύτως εμπράγματες προβάλλονται 

από οποιονδήποτε οφειλέτη κατά οποιουδήποτε κομιστή του τίτλου, 

ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι καλόπιστος ή όχι, διότι ο αποκτών θα μπορούσε 

να εντοπίσει το ελάττωμα αυτό καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια108. Οι 

σπουδαιότερες εξ αυτών είναι: 

 

 
                                                            
106 Πρβλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό δίκαιο, σσ. 243,244  
107 Βλ. Ροδόπουλο Α., ο.π., σ.145 
108 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.96 
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 3.6.1. Η έλλειψη τυπικών στοιχείων του τίτλου 

 

Οι ενστάσεις που βασίζονται στην έλλειψη των αναγκαίων κατά τα 

άρθρα 1 ν. 5325/1932 και 1 ν. 5960/1933 τυπικών στοιχείων του τίτλου109, 

εφόσον δε χωρεί αναπλήρωση τους κατά τα άρθρα 2 ν. 5325/1932 και 2 ν. 

5960/1933 εξετάζονται  και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, καθώς μη 

υπάρχοντος τυπικά έγκυρου τίτλου δεν αποκτάται δικαίωμα ή αντίστοιχη 

υποχρέωση από αυτόν. 

 

3.6.2. Ενστάσεις σχετικές με ρήτρες ή άλλες προσθήκες  

 

Οι εν λόγω ρήτρες ή προσθήκες αναγράφονται στον τίτλο και 

μεταβάλλουν νόμιμα τη λειτουργία ή το περιεχόμενο της ενοχής από αυτόν110, 

βασιζόμενες σε φανερά στοιχεία που ο κομιστής δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι 

τα αγνοεί. Τέτοιες είναι: 

 

3.6.2.1. Οι ενστάσεις της μερικής πληρωμής, της εξόφλησης και 

της άφεσης χρέους 

 

Αυτές προβάλλονται κατά παντός κομιστή, οι δύο πρώτες με την 

προϋπόθεση ότι σημειώθηκαν στο κείμενο του  τίτλου111, (όπως ορίζουν τα 

άρθρα 39 ν.5325/1932 και 34 ν. 5960/1933), ενώ η ένσταση της άφεσης 

χρέους, με την προϋπόθεση ότι η σχετική δήλωση του κομιστή σημειώθηκε 

στον τίτλο και υπογράφηκε από αυτόν112. Εάν τα γεγονότα αυτά δεν 

προκύπτουν από τον τίτλο προτείνονται μόνο κατά του κακής πίστεως 

                                                            
109 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 163, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.176, Σκαλίδη Λ., ο.π., σ.127, 

Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.78, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.192 
110 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.97 
111 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.97 , Μάρκου Ι., ο.π., σ.176, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78 
112 Βλ. Αντάπαση, σε ΕρμΑΚ, σε επιμ. Σταθόπουλου Μ. – Γεωργιάδη Α., άρθρο 892, σ.500, Λουκόπουλο Α., ο.π., 

σ.164 
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κομιστή, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, (βλ. κατωτέρω, 

σ.61επ.)113. 

 

3.6.2.2. Ενστάσεις από ρήτρες  

 

Η ένσταση από ρήτρα που έθεσε ο εκδότης, σχετική με τον αποκλεισμό 

της ευθύνης του για την αποδοχή ή ο οπισθογράφος, σχετική με τον 

αποκλεισμό της ευθύνης του για την αποδοχή και την πληρωμή ή την 

απαγόρευση νέας οπισθογράφησης114, επειδή προκύπτει από το ίδιο το 

κείμενο του τίτλου, προτείνεται κατά παντός κομιστή, 

 

3.6.2.3. Ένσταση της μερικής αποδοχής ή τριτεγγύησης 

 

Οι ενστάσεις από τη μερική αποδοχή ή τη μερική τριτεγγύηση, με την 

προβολή των οποίων ο αποδέκτης ή τριτεγγυητής αρνείται να πληρώσει όλο 

το ποσό, δεχόμενος να πληρώσει μόνο το ποσό για το οποίο έχει 

υπογράψει115 προβάλλονται επίσης κατά παντός του τίτλου κομιστή. 

 

3.6.2.4. Η ένσταση της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής της 

συναλλαγματικής116 

 

Εφόσον η παράταση έγινε με έγγραφη δήλωση επί του τίτλου και 

υπογραφή του κομιστή, η ένσταση δρα αντικειμενικά, κατά παντός κομιστή 

που απέκτησε τον τίτλο μετά τη γενόμενη παράταση, ωστόσο αξιώνει την 

πληρωμή κατά την αρχική λήξη. Ως προς τους προγενέστερους κομιστές, 

αυτοί δε βλάπτονται από τη συμφωνία. Δεδομένου όμως ότι ο τελευταίος μόνο 

κομιστής νομιμοποιείται και μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του τίτλου, το 

γεγονός ότι η ένσταση αυτή δεν προτείνεται κατά των προγενέστερων της 
                                                            
113 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.78, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 164, Δελούκα Ν., ο.π., σ. 127, Μάρκου Ι., Δίκαιο 

συναλλαγματικής, ο.π., σ.221 
114 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.166 
115 Βλ. Αναστασόπουλο Γ., σ.203, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.166 
116 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.164, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.78 
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παράτασης κομιστών, έχει πρακτική αξία μονάχα, εάν επακολουθήσει 

διαγραφή των μεταγενέστερων οπισθογραφήσεων, ώστε να νομιμοποιείται ο 

αποκτήσας τον τίτλο πριν την παράταση117. 

 

3.6.3. Η ένσταση έλλειψης τυπικής νομιμοποίησης του κομιστή του 

τίτλου (16 παρ.1 ν.5325/1932 και 19 ν.5960/1933)118 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για τη νομιμοποίηση του 

δικαιούχου ενός εις διαταγήν αξιογράφου, πέραν από την κατοχή του τίτλου, 

χρειάζεται επιπλέον το όνομα του δικαιούχου επί του κειμένου του τίτλου, σε 

συνδυασμό με την αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων που φτάνει μέχρι τον 

τελευταίο κομιστή119. Όταν η τυπική νομιμοποίηση του κομιστή δεν προκύπτει 

κατά τα ανωτέρω, παρέχεται στον οφειλέτη η σχετική ένσταση, προς 

παράλυση της αξίωσής του. 

 

3.6.4. Οι ενστάσεις της παραγραφής και της έκπτωσης 

 

Οι εν λόγω ενστάσεις υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, παρόλο που 

συνάγονται μόνο έμμεσα από τον τίτλο, δηλαδή σε συνδυασμό με το νόμο120. 

Ευνόητο είναι ότι η ένσταση παραγραφής μπορεί να προταθεί με την ανακοπή 

του 632, 633 ΚΠολΔ, μόνο εφόσον το χρόνος παραγραφής είχε συμπληρωθεί 

πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής. Αν συμπληρωθεί μετά, μπορεί να 

προταθεί στο στάδιο της εκτέλεσης με την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διακοπή της παραγραφής, κατά τα άρθρα 71 ν.5325/1932 και 

53 ν.5960/1933, ενεργεί υποκειμενικώς, έχει, δηλαδή, αποτέλεσμα μόνο κατά 

εκείνου, ως προς τον οποίο έλαβε χώρα το διακόπτον την παραγραφή 

γεγονός. Έτσι, ενώ η εν λόγω ένσταση ενεργεί κατά παντός κομιστή, δύναται 

                                                            
117 Βλ. Ροδόπουλο, ο.π., σ. 144,  Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.199 
118 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 97, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.164, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.176, 

Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78 
119 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, ο.π., σ.34, Ρόκα Ν., ο.π., σ.19 
120 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ.176, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.78 
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να άρχεται και να συμπληρώνεται διαφορετικά για κάθε εκ του τίτλου 

οφειλέτη121. 

 

3.6.5. Η ένσταση περί ανίσχυρου του τίτλου122 

 

 Ο τίτλος μπορεί να είναι ανίσχυρος, είτε επειδή κάτι τέτοιο κηρύχθηκε 

με δικαστική απόφαση κατά το 848 παρ.2 ΚπολΔ, είτε επειδή υπάρχει επί 

αυτού ανάλογη δήλωση ή χιασμός του. Ειδικότερα, κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν 

η βούληση του κομιστή ν’ ακυρωθεί ο τίτλος προκύπτει κατά τρόπο 

απροκάλυπτο από αυτόν, (λ.χ. με την αναγραφή της λέξης «άκυρη», 

υπογεγραμμένης από τον κομιστή). Μία τέτοια δήλωση επί του τίτλου 

συνεπάγεται ότι ο τίτλος παύει να παράγει τα έννομα αποτελέσματά του και 

συνεπώς είναι αδύνατη η επανακυκλοφορία του123. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση χιασμού του τίτλου, που δημιουργεί τεκμήριο αναφορικά με την 

ύπαρξη της βούλησης ακύρωσής του124. 

 

3.7. Ενστάσεις που ανήκουν στον οφειλέτη άμεσα κατά του κομιστή 
(προσωπικές) 

 

Οι ενστάσεις της κατηγορίας αυτής βασίζονται στις έννομες -εκτός του 

τίτλου- σχέσεις που συνδέουν τον συγκεκριμένο οφειλέτη με τον συγκεκριμένο 

κομιστή του τίτλου, και για το λόγο αυτό προτείνονται ανεπιφύλακτα απέναντί 

του. Αντίθετα, ως προσωπικές, δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων καλόπιστων 

κομιστών, που τις αγνοούσαν. Δικαιολογητικός λόγος αυτής της απαγόρευσης 

είναι ότι οι εν λόγω ενστάσεις, ως ανεξάρτητες από την υποχρέωση που 

απορρέει από τον τίτλο και από το περιεχόμενό του, δεν πρέπει να 

επιβαρύνουν την κυκλοφορία του και να προβάλλονται απέναντι σε πρόσωπο 

                                                            
121 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 167, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 214 
122 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.164 
123 Βλ. Αντάπαση, σε ΕρμΑΚ, σε επιμ. Σταθόπουλου Μ. – Γεωργιάδη Α., άρθρο 892, σ.500, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 

208, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78, Ροδόπουλο Α., ο.π., σ.145 
124 Βλ. Αντάπαση, ο.π., Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 208, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 78, Ροδόπουλο Α., ο.π., σ.145 
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άσχετο προς τη σχέση από την οποία γεννήθηκαν125. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν: 

 

3.7.1. Ενστάσεις από τη βασική σχέση, αφορμή της οποίας εκδόθηκε το 

χρηματόγραφο 

Σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 2, εδ. γ του ν.δ. 1923, ο εναγόμενος 

προς εκπλήρωση οφειλέτης, δύναται ν’ αποκαλύψει τη βασική σχέση που τον 

συνδέει με τον κομιστή του τίτλου και να στηρίξει σε αυτήν ενστάσεις 

στρεφόμενες κατά της εκ του χρηματόγραφου απαίτησής του, επιτυγχάνοντας 

την οριστική ή την προσωρινή παράλυσή της. Δικαιολογητικός λόγος αυτής 

της δυνατότητας, είναι ότι η ανάγκη προστασίας της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του κομιστή, μέσω του αποκλεισμού της διακινδύνευσης της 

αξίωσής του από γεγονότα τα οποία ο ίδιος αγνοεί, δεν υφίσταται όταν αυτά 

πηγάζουν από κάποια ενοχική σχέση, στην οποία  αυτός μετέχει. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ενστάσεις από τη βασική σχέση δεν 

αντιτάσσονται κατά του κομιστή, εάν μετά την οπισθογράφηση και παράδοση 

του τίτλου μεταβιβάστηκε και η απαίτηση από τη βασική σχέση126. 

Οι εκ της βασικής σχέσεις ενστάσεις έχουν τη μορφή, είτε της ένστασης 

του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904ΑΚ), είτε της ένστασης της 

καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281ΑΚ). Συμπερασματικά, η βασική 

σχέση δεν έχει σημασία για το κύρος της ενοχής από τον τίτλο, αφού η ενοχή 

από χρηματόγραφο είναι αναιτιώδης, αλλά για το εάν αυτή θα μπορέσει να 

επιφέρει τα αποτελέσματά της ή θα αποκρουστεί με τα αντιδικαιώματα του 

904 ή 281 ΑΚ. 

 
3.7.1.1. Η ένσταση του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 ΑΚ) 

 

Όπως έχει εύστοχα ειπωθεί, η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού 

αποτελεί το «αναγκαίο σύστοιχο»127 της ύπαρξης αναιτιωδών δικαιοπραξιών, 

αποκαθιστώντας την αδικία που δημιουργείται από τις αδικαιολόγητες 
                                                            
125 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.286 
126 Βλ. Ρόκα Κ., Μελέται εμπορικού δικαίου, σ. 764 
127 Βλ. Κορνηλάκη Π., Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τομ.Ι, σ.378 
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περιουσιακές μετακινήσεις. Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται οι γνωστές από τη 

διδασκαλία του ειδικού ενοχικού δικαίου προϋποθέσεις της, δύναται να 

προβληθεί κατά του κομιστή του χρηματόγραφου, παραλύοντας το εξ αυτού 

δικαίωμά του και αποκαθιστώντας την «αδικία» των δια χρηματογράφων 

αδικαιολόγητων περιουσιακών μετακινήσεων.  

Η ανάληψη υποχρέωσης από χρηματόγραφο συνιστά αύξηση του 

παθητικού της περιουσίας του οφειλέτη της, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με 

την αντίστοιχη  αύξηση του ενεργητικού της περιουσίας του κομιστή, καθώς 

αυτός αποκτά αξίωση ν’ απαιτήσει  από τον οφειλέτη την εκπλήρωση της 

αναγραφόμενης στον τίτλο παροχής128. Προκειμένου, λοιπόν, να συντρέξει και 

η τελευταία προϋπόθεση προβολής της ένστασης στο πρόσωπο του 

οφειλέτη, απαιτείται ο −συνιστάμενος στην απόκτηση της αξίωσης από το 

χρηματόγραφο− πλουτισμός του κομιστή, να έγινε χωρίς νόμιμη αιτία, χωρίς 

δηλαδή την ύπαρξη κάποιου γεγονότος που «παρέχει τη σύμφωνη με την 

έννομη τάξη δικαιολογία για την οριστική διατήρησή του»129.  

Το γεγονός αυτό, στην προκείμενη περίπτωση, είναι η βούληση του 

δότη του πλουτισμού (οφειλέτη), να τον προσπορίσει στον λήπτη του 

(κομιστή), προς εκπλήρωση προϋφιστάμενης υποχρέωσης από ενοχική 

δικαιοπραξία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη σχετική συμφωνία για την 

αντικατάσταση ή εξασφάλιση αυτής.  

Δεδομένης, λοιπόν, της εννοιολογικής σύμπτωσης της νόμιμης αιτίας 

του πλουτισμού με το ενοχικό υπόβαθρο της ανάληψης υποχρέωσης από 

χρηματόγραφο, ήτοι της βασικής σχέσης που αποτέλεσε την αφορμή και την 

αιτία αυτής, το αδικαιολόγητο ή όχι του πλουτισμού θα κριθεί από την ύπαρξη 

γεγονότων σχετικών με τη βασική σχέση, που μπορεί να την καθιστούν 

ανύπαρκτη, να την ανατρέπουν ή να ματαιώνουν εφεξής την ύπαρξή της.  

 

α. Ανυπαρξία, ανατροπή ή απόσβεση της βασικής σχέσης 

 

Περιπτώσεις στις οποίες η εκ του χρηματόγραφου αξίωση συνιστά 

πλουτισμό που διατηρείται αδικαιολόγητα, λόγω της ανυπαρξίας, της 

                                                            
128 Πρβλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.101, Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.38 
129 Βλ. Κορνηλάκη, ο.π., σ.403, και τις εκεί παραπομπές  
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ανατροπής ή της απόσβεσης της νόμιμης αιτίας για την οποία έλαβε χώρα, 

ήτοι της βασικής σχέσης που αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

στηρίχτηκε, είναι εκείνες κατά τις οποίες αυτή είναι ανυπόστατη, άκυρη ή 

ακυρώσιμη. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι ελαττωματικότητας της βασικής 

σχέσης και ακόμα περισσότερα τα πραγματικά περιστατικά που τους 

συνιστούν. Παρακάτω ακολουθείται η απαρίθμηση των συχνότερων και 

σημαντικότερων εξ αυτών. 

 

αα. Η έλλειψη σύμβασης δόσης – λήψης 

 

Ανυπόστατο είναι το ενοχικό υπόβαθρο της εκ του χρηματόγραφου 

αξίωσης, στην περίπτωση που η συμφωνία για την εξυπηρέτηση της βασικής 

σχέσης δεν υπήρξε ποτέ, ήτοι δεν έλαβε ποτέ χώρα η σύμβαση δόσης – 

λήψης του αξιογράφου130. Η ένσταση αυτή στοιχειοθετείται όταν ο εκ του 

τίτλου υπόχρεος είχε συμπληρώσει αυτόν, είτε ως εκδότης, είτε ως 

οπισθογράφος, αλλά ο τίτλος –λόγω απώλειας ή κλοπής - έφυγε από την 

κατοχή του προτού παραδοθεί στον λήπτη ή στον υπέρ ου η 

οπισθογράφηση131.  

Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί η διαφορά της εν λόγω περίπτωσης από 

αυτή, κατά την οποία ο τίτλος έχει κλαπεί ή απολεστεί και πλαστογραφείται εκ 

των υστέρων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση στοιχειοθετείται το πραγματικό 

της ένστασης πλαστότητας, που, ως εμπράγματη, προβάλλεται ακόμα και 

κατά του καλής πίστεως κομιστή, ενώ στην υπό κρίση περίπτωση η 

υπογραφή του εκδότη ή οπισθογράφου υπάρχει ήδη επάνω στον τίτλο, κατά 

συνέπεια δε χρειάζεται να πλαστογραφηθεί.  

Λόγω του ότι το γεγονός της κτήσης του τίτλου από τον αναγραφόμενο 

σε αυτόν κομιστή, χωρίς να μεσολαβήσει παράδοσή του από τον 

εκδότη/οπισθογράφο του, είναι κάτι που αναμφισβήτητα ο ίδιος (κομιστής) 

γνωρίζει, η εν λόγω ένσταση προβάλλεται ευθέως κατά αυτού. Συγκεκριμένα, 

ο οφειλέτης που ενάγεται από τον κομιστή, του οποίου το όνομα ο ίδιος είχε 

συμπληρώσει στον τίτλο, δικαιούται να του προβάλλει την ένσταση του 

                                                            
130 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ.129, Αναστασόπουλο Γ., σ.205 
131 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 99, Σκαλίδη Λ., ο.π., σ.134 
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αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς ο ίδιος (κομιστής) απέκτησε την εκ του 

τίτλου αξίωση (πλουτισμό), δίχως τη βούληση του δότη του.  

Διαφορετικός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος στην 

περίπτωση που ο κομιστής που απέκτησε τον τίτλο άνευ σύμβασης τον 

μεταβιβάσει εν συνεχεία σε τρίτο πρόσωπο, οπότε και η εν λόγω ένσταση θα 

προβάλλεται μονάχα κατά του κομιστή που ενήργησε «εν γνώσει του προς 

βλάβη του οφειλέτη», (βλ. παρακάτω, σ.61). Έχει υποστηριχτεί, ωστόσο, και η 

–μεμονωμένη-  άποψη ότι η εν λόγω ένσταση στρέφεται κατά παντός κομιστή, 

όπως ακριβώς και η ένσταση πλαστότητας132.  

 

            αβ. Αντίθεση της βασικής σχέσης σε απαγορευτική διάταξη 

νόμου (174  ΑΚ)  

 

 Συχνές είναι στην πράξη οι περιπτώσεις ακυρότητας της βασικής 

σχέσης λόγω αντίθεσής της σε απαγορευτική διάταξη νόμου (174ΑΚ) και 

πλείστα τα σχετικά παραδείγματα που έχει να επιδείξει η νομολογίας μας.  

Στερούμενες νόμιμης αιτίας, λόγω αντίθεσης της βασικής τους σχέσης σε 

απαγορευτική διάταξη νόμου κρίθηκαν συναλλαγματικές που εκδόθηκαν προς 

εξασφάλιση αντίθετης στις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 

σύμβασης πώλησης133, σύμβασης δανείου, που ελήφθη με σκοπό τη 

συμμετοχή του δανειολήπτη σε απαγορευμένο τυχηρό παίγνιο134, πληρωμής 

τοκογλυφικών τόκων135, καθώς και εργολαβικής αμοιβής για την ανέγερση 

αυθαίρετης οικοδομής136. Κρίθηκε ακόμα, ότι η άνευ σύνταξης 

συμβολαιογραφικού εγγράφου ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική ή 

επιταγή λόγω δωρεάς είναι άκυρη137. Αχρεώστητη είναι, τέλος, και η παροχή 

                                                            
132 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.183 
133 Πρβλ. ΕφΑθ 4870/1983 ΕΕμπΔ 1984.79, 
134 Βλ. ΜονΠρΑθ 1924/1998, ΕΕμπΔ 1999.336, 
135 Βλ. ΕφΑθ 7250/2001, ΕλλΔνη 2002.204 και ΠΠρΧαλ, ΔΕΕ 2003.1085, ΕφΑθ 4420/1990, ΕλλΔνη 1990.1540, 

Ρόκα Ν., ο.π., σ.99, Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 223, Στην περίπτωση που το ποσό του τίτλου καλύπτει μόνο εν 

μέρει την πραγματική οφειλή και το υπόλοιπο ποσό είναι τολογλυφικοί τόκοι, κρίνεται αχρεώστητη η παροχή ως 

προς το υπερβάλλον ποσό (βλ. ΕφΠειρ 1234/1997, ΕΕμπΔ 1998.100, ΜονΠρΑθ 207/1994, ΕΕμπΔ 1996.112). 
136 Βλ. ΕιρΑθ 62/1992, Αρμ 1992.24 
137 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.99 
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από αξιόγραφο, κατά ρητή επιταγή του νόμου (844ΑΚ), όταν η αιτία έκδοσής 

της ήταν παίγνιο ή στοίχημα138. 

 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο συνιστάμενος στην απόκτηση 

της απαίτησης από το χρηματόγραφο πλουτισμός έχει λάβει χώρα χωρίς 

νόμιμη αιτία, αφού η βασική σχέση, με αφορμή την οποία αυτή αναλήφθηκε 

είναι άκυρη, ήτοι ανύπαρκτη. Συνεπώς, ο εκ του τίτλου οφειλέτης δικαιούται 

να προτείνει κατά του κομιστή την ένσταση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

 

  αγ. Αντίθεση της βασικής σχέσης στα χρηστά ήθη (178 

ΑΚ)  

 

 Στερούμενη νόμιμης αιτίας, λόγω αντίθεσης της βασικής της σχέσης 

στα χρηστά ήθη κρίθηκε η συναλλαγματική που εκδόθηκε ως αμοιβή για τη 

διευκόλυνση διαζυγίου ή ως αντάλλαγμα προς διατήρηση ή ανοχή γενετήσιων 

σχέσεων ή διατήρησης του γάμου139, καθώς και αυτή που εκδόθηκε ως 

αντάλλαγμα παραίτησης από το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιο 

διαγωνισμό140.  

Και στις περιπτώσεις αυτές, το ενοχικό υπόβαθρο της ανάληψης 

υποχρέωσης από χρηματόγραφο είναι άκυρο, κατά συνέπεια η παροχή που 

αυτή συνιστά141 θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα, λόγω ανυπαρξίας του 

γεγονότος που «παρέχει τη σύμφωνη με την έννομη τάξη δικαιολογία για την 

οριστική διατήρησή του».  

 

       αδ. Εικονικότητα της βασικής σχέσης 

 
Εικονικότητα της βασικής σχέσης υπάρχει όταν η πρόθεση των μερών 

είναι μεν να δημιουργηθεί σχέση από τον τίτλο, ωστόσο έχει συμφωνηθεί ότι 

ουδέποτε πρόκειται να ζητηθεί η πληρωμή του από μέρους του κομιστή142. Η 

εν λόγω ένσταση μοιάζει ως προς τα αποτελέσματά της με την κατωτέρω 

                                                            
138 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.100, ΕφΑθ 1430/1982, ΕΕμπΔ 1983.615, ΑΠ 1672/1988, ΕλλΔνη 1990.1415 
139 Βλ. ΕφΑθ 2965/1960 ΕΕμπΔ 1961.432, ΕφΠειρ 1087/2006, ΔΕΕ 2007.468, 
140 Βλ. ΜονΠρΛευκ 178/2000, Αρμ 2001.217 
141 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ.40 
142 Βλ. Τσιριντάνη  Α., ο.π., σ.245, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 83, Ροδόπουλο, ο.π., 145,  Μάρκου Ι., ο.π., σ. 236 
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εξεταζόμενη ένσταση της εικονικότητας της εκ του πιστωτικού τίτλου σχέσης, 

η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι τα μέρη μόνο «για πλάκα» συμφώνησαν 

τη δημιουργία υποχρέωσης από τον τίτλο. Αμφότερες έχουν ως αποτέλεσμα 

την οριστική παράλυση της εκ του τίτλου αξίωσης. 

 

  αε. Αισχροκέρδεια  

 
 Κατά τη διάταξη του άρθρου 179ΑΚ, είναι άκυρη η δικαιοπραξία, κατά 

την οποία κάποιος, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη, την κουφότητα ή την 

απειρία του άλλου συνομολογεί ή λαμβάνει υπέρ εαυτού ή τρίτου περιουσιακά 

ωφελήματα, που κατά τις περιστάσεις τελούν σε προφανή  δυσαναλογία με 

την παροχή. Κατά συνέπεια, η εκ του τίτλου απαίτηση που ανελήφθη υπό 

αυτές τις προϋποθέσεις, είναι αχρεώστητη, λόγω ακυρότητας της βασικής 

σχέσης, που αποτέλεσε τη βάση για την ανάληψή της143.  

 Άκυρη λόγω αισχροκέρδειας κρίθηκε νομολογιακά η σύμβαση 

δανείου, στην οποία συνομολογήθηκαν και ελήφθησαν υπέρμετροι τόκοι, 

τελούμενοι σε προφανή δυσαναλογία με την αντιπαροχή, ενώ ο ενάγων 

εξασφάλισε υπέρ του τα εν λόγω υπέρμετρα περιουσιακά ωφελήματα 

εκμεταλλευόμενος τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο 

εναγόμενος (άρθρο 179, 181 ΑΚ)144. 

 

 αστ. Ακυρωσία της βασικής σχέσης, λόγω πλάνης, 

απάτης ή απειλής του οφειλέτη145 

 

 Περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο πλουτισμός του λήπτη δεν είναι εξ 

αρχής αχρεώστητος, αλλά καθίσταται τέτοιος εκ των υστέρων, είναι αυτές της 

ακύρωσης της βασικής σχέσης λόγω πλάνης (140επ. ΑΚ)146, απάτης147, ή 

                                                            
143 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.249 
144 Βλ. ΜονΠρΑθ 2282/2007, ΔΕΕ 2007.1323 
145 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.169 
146 Ως προς τη δυνατότητα προβολής της ένστασης αυτής κατά τρίτου κομιστή, έχει υποστηριχθεί, ότι κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή του άρθρου 10 ν.5325/1932 και 13 ν. 5960/1933, προτείνεται όχι μόνο κατά αυτού που απέκτησε τον 

τίτλο «κακή τη πίστη», αλλά και κατά εκείνου που κατά ην κτήση του διέπραξε βαρύ πταίσμα (βλ. Ροδόπουλο Α., 

ο.π., σ.143). 
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απειλής (vis compulsiva)148 του οφειλέτη της, με την έκδοση δικαστικής 

απόφασης. Τα ανωτέρω ελαττώματα δεν αποκλείουν την ύπαρξη 

αναγνωρισμένης από το δίκαιο βούλησης, παρέχουν όμως στον οφειλέτη, η 

δήλωση του οποίου είναι ελαττωματική, το δικαίωμα προς ακύρωση της 

δικαιοπραξίας του, το οποίο δύναται να προβληθεί και με ένσταση149.   

 Για την ύπαρξη απειλής ή άλλως ψυχολογικής βίας (vis compulsiva), 

απαιτείται κατά 151ΑΚ αυτή να είναι παράνομη ή να αντίκειται στα χρηστά 

ήθη, ικανή να εμποιεί φόβο σε έμφρονα άνθρωπο και να εκθέτει σε σπουδαίο 

και άμεσο κίνδυνο τη ζωή, σωματική ακεραιότητα, ελευθερία, τιμή ή περιουσία 

του απειληθέντος,  ή των στενά με αυτόν συνδεόμενων προσώπων. 

Επιπλέον, το απειλούμενο κακό πρέπει να ανάγεται στην εξουσία του 

απειλούντος150. Απειλή μπορεί να υπάρξει ακόμα και όταν απειλείται κάτι 

επιτρεπτό εκ του νόμου, χωρίς, ωστόσο, να θεωρείται απειλή η διενέργεια 

αναγκαστικής εκτέλεσης151, η δήλωση περί μη ανάκλησης έγκλισης152, ή η 

υποβολή μήνυσης153.  

 Υποστηρίζεται, τέλος, ότι μολονότι de lege lata η άσκηση 

ψυχολογικής βίας διακρίνεται σαφώς από τις περιπτώσεις της σωματικής 

βίας, εν τούτοις «ο φόβος ενεργεί εις την ψυχήν και κινεί αυτήν εις απόφασιν», 

γι’ αυτό στην πράξη είναι δυνατό να εμφανίζονται εξαιρετικές περιπτώσεις, 

κατά τις οποίες η βία γίνεται απόλυτη και στην άσκηση ψυχολογικής βίας154. 

 Αναφορικά με την πλάνη, έχει κριθεί ότι η πλάνη ως προς την έννομη 

συνέπεια της αποδοχής της συναλλαγματικής, καθώς και η πλάνη του 

τριτεγγυητή που πίστεψε ότι υπέγραψε  ως αποδέκτης, δεν ασκεί επιρροή 

στην αναληφθείσα από τον τίτλο ευθύνη155. Αντίθετα, αχρεώστητη κρίθηκε η 

απαίτηση  εκ συναλλαγματικής, που εκδόθηκε χάριν εξόφλησης του τιμήματος 

από την αγορά ποσοστού ακινήτου από τον εργολάβο στον οικοπεδούχο, 
                                                                                                                                                                          
147 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 82. Η ίδια με την ανωτέρω άποψη ισχύει και για την ένσταση της απάτης, (Βλ. 

Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 179). 
148 Βλ. ΕφΑθ 2965/1960, ο.π. ΕφΑθ 2687/1978, ΕΕμπΔ 1979.89, Λεβαντή Ε., Δίκαιον των αξιογράφων, σ.181 
149 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.163, Μάρκου Ι., ο.π., σ.231 
150 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 231 
151 Βλ. Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.88 
152 Βλ. ΕιρΘες 5022/1970, ΕλλΔνη 1971.75 
153 Βλ. ΕιρΑθ 5839/1970, ΑρχΝ 1971.452 
154 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, ο.π., σ. 221 
155 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, ο.π., σ.231, ΕφΘες 1179/1976, ΕΕμπΔ 1977.266 
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επειδή  κατά τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης έργου, ο οικοπεδούχος 

πλανήθηκε ως προς το ποσοστό αντιπαροχής που θα ελάμβανε156.  

Στις περιπτώσεις στις οποίες το ενοχικό υπόβαθρο, λόγω πλάνης 

απάτης ή απειλής του οφειλέτη, εν συνεχεία ακυρωθεί, ο επελθών μέσω της 

ανάληψης υποχρέωσης από το χρηματόγραφο πλουτισμός, καθίσταται πια 

αδικαιολόγητος, καθώς το γεγονός που δικαιολογούσε τη λήψη του έχει πλέον 

σταματήσει να υπάρχει (αιτία λήξασα).  

 

αζ. Απόσβεση της βασικής σχέσης λόγω καταβολής157 

 

Λήξασα θεωρείται η αιτία του πλουτισμού του κομιστή του τίτλου και 

στην περίπτωση που λάβει χώρα γεγονός αποσβεστικό της βασικής σχέσης, 

όπως θεωρείται κατ’ εξοχήν η εξόφληση της απαίτησης του οφειλέτη. Στην 

περίπτωση, λοιπόν που, μολονότι ο οφειλέτης έχει ικανοποιήσει την απαίτηση 

του δανειστή του και κομιστή του τίτλου, αυτός στρέφεται εναντίον του 

ζητώντας του την πληρωμή της εκ του τίτλου απαίτησης, ο εναγόμενος/καθού  

οφειλέτης δύναται να του προτείνει την ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού, 

παραλύοντας οριστικά την αξίωσή του.  

 

β. Ματαίωση του ενοχικού υποβάθρου της εκ του χρηματόγραφου 

αξίωσης  

 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκ του χρηματόγραφου αξίωση συνιστά 

πλουτισμό που διατηρείται αδικαιολόγητα, λόγω της ματαίωσης της νόμιμης 

αιτίας για την οποία έλαβε χώρα, είναι αυτές της καταγγελίας ή 

υπαναχώρησης από τη βασική σχέση, ανάκλησης της δωρεάς, για την οποία 

εκδόθηκε ή οπισθογραφήθηκε ο τίτλος158, πλήρωσης της αίρεσης υπό την 

οποία αυτή τελούσε159, ή μη λειτουργίας της για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λ.χ. 

εξαιτίας ματαίωσης της λήψεως του δανείου160, μη πραγματοποίησης της 

                                                            
156 Βλ. ΑΠ 1054/2003, Α΄ Δημοσίευση Νόμος 
157 Βλ. ΕιρΑθ 101105/1993, Αρμ 1993.634, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.171 
158 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.170 
159 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 170 
160 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 286, ΑΠ 690/1980, ΝοΒ 28.2017 
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αγοράς161, ή του χρεωστικού ανοίγματος162 ή των οικοδομικών εργασιών163 

κ.λ.π.. Με τη λήξη της αιτίας, για την οποία η ανάληψη υποχρέωσης από τον 

τίτλο έλαβε χώρα, ήτοι με τον τερματισμό της βασικής σχέσης, ο επελθών 

πλουτισμός καθίσταται πια αδικαιολόγητος, (αιτία μη επακολουθήσασα).  

γ. Η ένσταση της κατά χάριν ανάληψης υποχρέωσης από 

χρηματόγραφο  

 

Ειδική περίπτωση της ένστασης εικονικότητας είναι η ένσταση της κατά 

χάριν ανάληψης υποχρέωσης από πιστωτικό τίτλο, η αποδοχή της οποίας 

οδηγεί στον χαρακτηρισμό της εκ του αξιογράφου ωφέλειας ως 

αχρεώστητης164,165.  

Συναλλαγματική ή επιταγή ευκολίας ονομάζεται η συναλλαγματική ή η 

επιταγή, στην οποία ο οφειλέτης αναλαμβάνει υποχρέωση χωρίς οικονομικό 

αντάλλαγμα, κατά χάρη και προς διευκόλυνση του εκδότη, και η οποία στη 

σχέση εκδότη – λήπτη λειτουργεί καθαρά ως μέσο ενίσχυσης της πίστης του 

λήπτη166.  

Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η εν λόγω ένσταση, καθώς, κατά την 

κρατούσα στη θεωρία άποψη, προβάλλεται μόνο από αυτόν που ανέλαβε 

«χαριστικά» την υποχρέωση εναντίον αυτού υπέρ του οποίου την ανέλαβε και 

όχι κατά τρίτου κομιστή, ακόμα και αν αυτός γνώριζε κατά την κτήση του 

τίτλου την αιτία της χαριστικότητας 167.  

                                                            
161 Βλ. ΕφΑθ 6022/1995, περίπτωση κατά την οποία εκδόθηκε συναλλαγματική χάριν καταβολής του τιμήματος από 

την αγορά ενός διαμερίσματος, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς και ΠΠρΑθ 5778/1956, ΕΕΝ 23.929, 

όπου η μη πραγματοποιηθείσα αγορά αφορούσε αυτοκίνητο.  
162 Βλ. ΑΠ 726/1970, ΕΕμπΔ 1971.515 
163 Βλ. ΠΠρΑθ 2667/1956, ΑρχΝομ Η.245 
164 Βλ. ΑΠ 1353/2000, Ά Δημοσίευση Νόμος, ΜονΠρΠειρ 2120/2001, ΑρχΝ 2001.901, Δελούκα Ν., ο.π., σσ. 157, 

158, Εφ Αθ 8317/1999, ΕλλΔνη 2000.196 
165 Στην περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ εκδότη και λήπτη η έκδοση επιταγής ευκολίας, ήτοι επιταγής μονάχα 

προς ενίσχυση της πιστωληπτικής ικανότητας του λήπτη, ωστόσο ο λήπτης κατά τη λήξη της την εμφανίζει στην 

τράπεζα και πληρωθεί, ο λήπτης υποχρεούται να αποδώσει το ποσό της επιταγής στον εκδότη, διότι το εισέπραξε 

αχρεωστήτως, (Παμπούκη Κ.Γ.,Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σ.57). 
166 Πρβλ. Παμπούκη Κ.Γ., ο.π., σ.55 
167 Βλ.  Κιάντου Α, ο.π., σ. 287, Ρόκα Ν., ο.π., σ. 101, Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 371, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.81  
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Δικαιολογητικός λόγος αυτού του περιορισμού, είναι ότι ο έναντι τρίτου 

κομιστή ισχυρισμός του οφειλέτη ότι αυτός, γνωρίζοντας ότι ο τίτλος είναι 

τίτλος ευκολίας, ενήργησε προς βλάβη του, είναι νόμω αβάσιμος και δεν 

εμπίπτει ποτέ στα άρθρα 17 ν. 5325/1932 και 22 ν.5960/1933, αφού με την 

κτήση του τίτλου υλοποιείται ακριβώς ο σκοπός έκδοσης και κυκλοφορίας του 

χρηματογράφου ευκολίας, ήτοι η  αύξηση της πιστωτικής αξίας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας του λήπτη. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο οφειλέτης 

ευθύνεται κανονικά από τον τίτλο, δυνάμενος να στραφεί κατά του 

αντισυμβαλλόμενου του με τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 

Όπως αναφέρθηκε, όμως παραπάνω, η εν λόγω άποψη δεν κρατεί στη 

νομολογία168, κατά την οποία είναι δυνατή η προβολή της ένστασης αυτής και 

κατά τρίτου κομιστή, εάν αυτός κατά την κτήση του τίτλου γνώριζε την αιτία 

της χαριστικότητας και τον απέκτησε για να βλάψει τον οφειλέτη. Αυτό  θα 

συμβαίνει όταν ο κομιστής γνώριζε ότι με την κτήση του τίτλου μπορεί να 

ματαιώσει την προβολή της ένστασης και να επιτύχει την πληρωμή, πράγμα 

που δεν θα γινόταν χωρίς τη μεταβίβασή του. 

Υπάρχει, τέλος και η άποψη, κατά την οποία, η ένσταση της 

χαριστικότητας προτείνεται κατά τρίτου κομιστή μόνο αν συντρέχουν, πλέον 

της απλής γνώσης της ιδιότητας του τίτλου ως τίτλου ευκολίας, η οποία δεν 

αρκεί για τη θεμελίωση της ένστασης169, περιστατικά που θεμελιώνουν 

ενέργειά του κατά την κτήση του τίτλου προς βλάβη του οφειλέτη, όπως λ.χ. 

αμοιβαία αφερεγγυότητα των συμβαλλόμενων προσώπων.  

Τέλος, ανεξαρτήτως εάν η ένσταση χαριστικότητας προτείνεται κατά 

του κομιστή, την διευκόλυνση του οποίου ήθελε να επιτύχει ο οφειλέτης, ή 

κατά τρίτου κομιστή, για το ορισμένο αυτής πρέπει να συγκεκριμενοποιείται το 

είδος της παρασχεθείσας ευκολίας170, ενώ η απόδειξη της υπογραφής του 

                                                            
168 Βλ. ΕφΑθ 5289/2007, Α` Δημοσίευση Νόμος, ΕιρΝικ 23/2007, ‘Α Δημοσίευση Νόμος, ΕφΔωδ 275/2006, Α` 

Δημοσίευση Νόμος, ΕφΑθ 492/2006, ΕλλΔνη 2007.282, ΑΠ 1847/2005, ΔΕΕ 2006.645, Βαθρακοκοίλη Β., 

ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 632, σ.845,  ΜονΠρΛειβ 39/2005, ΑρχΝομ 2006/358, ΜονΠρΘες 11558/2004, Αρμ 2005.47, ΑΠ 

1672/1988, ΕλλΔνη 31.1415, ΕφΠειρ 506/2000, ΑρχΝ 2000.529, ΕφΑΘ 6373/1987, ΕΕμπΔ 1988.284, ΜονΠρΡοδ 

81/2004, ΔΕΕ 2006.645, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.243, Δελούκα Ν., ο.π., 128, Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ.13, Ροδόπουλο 

Α., ο.π., σ.145 
169 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.243, ΑΠ1847/2000, ΔΕΕ 2006.645 
170 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 243 



42 

 

τίτλου για λόγους ευκολίας, ως εμπορική διαφορά, μπορεί να γίνει με κάθε 

νόμιμο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και με μάρτυρες171. 

 

               Συμπέρασμα όλων όσων εκτέθηκαν παραπάνω, είναι ότι η αξίωση 

του 904 ΑΚ εξασφαλίζει το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται το πέρασμα από 

την εκ του τίτλου απαίτηση στην απαίτηση από τη βασική σχέση, καθώς μέσω 

αυτής μπορούν να προβληθούν ενστάσεις που βασίζονται στην τελευταία, 

στρέφονται, ωστόσο, κατά της πρώτης.  

               Η αποδοχή της ανατρεπτικής ένστασης του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού, συνεπάγεται την οριστική παράλυση του δικαιώματος που 

βρίσκεται ενσωματωμένο στο χρηματόγραφο και τον αποκλεισμό της 

ενέργειάς του στο μέλλον. Από δικονομικής άποψης, οδηγεί στην απόρριψη 

της αγωγής ή στη βασιμότητα της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, και 

κατά συνέπεια στην ακύρωσή της (633 ΚΠολΔ). 

 

3.7.1.2. Η ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του εκ του 

χρηματόγραφου δικαιώματος (281 ΑΚ) 

 
Η αξίωση του 281 ΑΚ, μπορεί, ως γνήσια αυτοτελής ένσταση, ν’ 

αποτελέσει λόγο της ανακοπής που ασκείται κατά της εκδοθήσας από το 

χρηματόγραφο διαταγής πληρωμής. Σύμφωνα με το 281 ΑΚ, καθίσταται 

παράνομη η άσκηση ενός δικαιώματος, όταν παραβιάζει την ορθή 

συμπεριφορά στις συναλλαγές, και έχει ως συνέπεια την προφανώς 

δυσανάλογη επιβάρυνση κάποιου τρίτου από τον δικαιούχο. Για την 

πληρότητά της απαιτείται επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών που 

καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική172. 

Πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις, το πραγματικό των οποίων μπορεί 

να στοιχειοθετήσει την εν λόγω ένσταση. Καταχρηστική λ.χ. έχει κριθεί η 

επιδίωξη της εκ του χρηματόγραφου αξίωσης όταν ο οφειλέτης έχει από τη 

βασική σχέση την ένσταση επισχέσεως ή την ένσταση του μη εκπληρωθέντος 
                                                            
171 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 245, ΕφΑθ 2602/1971, ΕΕμπΔ 1972.364  
172 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.  262, ιδίου, Δίκαιο επιταγής, ο.π., σ. 218,  ΑΠ 223/2000, ΕλλΔνη 2000.992, 

ΕφΑθ5120/1999, Αρμ 2000.641 
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συναλλάγματος, ήτοι μη διαρκείς ενστάσεις, που δε δύνανται να θεμελιώσουν 

ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού173. 

Καταχρηστική, επίσης, θεωρήθηκε η επιδίωξη της αξίωσης από 

επιταγή που παραδόθηκε σε τράπεζα για εγγύηση, έναντι μελλοντικών 

συναλλαγών με πελάτη, επίσης υπογραφέα της επιταγής, για τον οποίο 

υπήρχε ήδη υψηλή εξασφάλιση και του οποίου την κακή οικονομική 

κατάσταση γνώριζε η τράπεζα λόγω του αλληλόχρεου λογαριασμού που 

τηρούσε ο πελάτης σε αυτή. Η επιλογή της τράπεζας να στραφεί με αίτηση 

διαταγής πληρωμής κατά του εκδότη της επιταγής, αν και είχε ήδη επιτύχει 

μεγαλύτερη εξασφάλιση της απαίτησής της από δανειοδότηση του πελάτη 

της, προς διευκόλυνση του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία το αξιόγραφο, 

κρίθηκε ότι υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 281 ΑΚ174.  

Παρομοίως, έχει κριθεί ότι η επιλογή της τράπεζας να στραφεί κατά 

ορισμένου εκ του τίτλου υπόχρεου, αν και γνωρίζει την κακή οικονομική του 

κατάσταση, επειδή είναι πελάτης της και τον έχει χρηματοδοτήσει, συνιστά 

καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατ’ άρθρο 281 ΑΚ175. 

 Ειδικότερη περίπτωση της ένστασης κατάχρησης δικαιώματος είναι 

και η ένταση της αποδυνάμωσης του δικαιώματος του δανειστή176. Αυτή 

προτείνεται από τον οφειλέτη, όταν κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις ο 

κομιστής του τίτλου δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θέλει στο 

μέλλον να ασκήσει το δικαίωμά του, πεποίθηση που προστατεύεται από την 

ανάγκη των συναλλαγών, όταν συντρέχουν και οι λοιπές περιστάσεις των 

άρθρων 281 και 288 ΑΚ. Προκειμένου, δηλαδή να γίνει δεκτή η εν λόγω 

ένσταση, δεν αρκεί απλή αδράνεια του δικαιούχου να ασκήσει τα δικαίωμά 

του, ακόμα  και αν αυτή δημιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση, ότι δεν 

πρόκειται να ασκηθεί ποτέ το δικαίωμα, αλλά απαιτείται η εν λόγω αδράνεια 

να συνοδεύεται από ειδικές συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες η 

ικανοποίηση του δανειστή θα επιφέρει τόσο δυσβάστακτες για τον οφειλέτη 

                                                            
173 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.101, Σκαλίδη Λ., ο.π., σ.124, περίπτωση κατά την οποία η άσκηση της αξίωσης από τη 

συναλλαγματική κρίθηκε καταχρηστική, λόγω της ένστασης επίσχεσης που παρέχεται στον οφειλέτη, έως την 

αντικατάσταση του ελαττωματικού πωληθέντος πράγματος. 
174 Βλ. ΜονΠρΡοδ 102/2005, ΝοΒ 2006.256 
175 Βλ. ΕφΑθ 181/1998, ΔΕΕ 1998.622 
176 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ. 123 
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συνέπειες ώστε προς αποτροπή αυτών να κρίνεται, με γνώμονα την  καλή 

πίστη και τα χρηστά ήθη, ότι επιβάλλεται η θυσία του αξιούμενου από το 

δανειστή δικαιώματος177. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί 

καταχρηστικότητα, πρέπει ο ενιστάμενος να επικαλείται περιστατικά, από τα 

οποία να προκύπτει ότι συντρέχει από την πλευρά του κομιστή προφανής 

υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο 

οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος. Τα περιστατικά αυτά, 

μπορεί να σχετίζονται με την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου, με 

την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε, με τις περιστάσεις που 

μεσολάβησαν ή ακόμα και με άλλα στοιχεία, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να 

εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, 

καθιστούν μη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής 

αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. 

3.7.2. Ενστάσεις από συμφωνίες ή πράξεις μεταξύ κομιστή και οφειλέτη, 

σχετικές με την ενοχή από τον τίτλο 

 

Στην εν λόγω κατηγορία υπάγονται: 

  
 3.7.2.1. Η ένσταση της άφεσης χρέους ή πληρωμής του τίτλου178 
  
 Δεν αποκλείεται μεταξύ του κομιστή του τίτλου και του οφειλέτη να 

έχει λάβει χώρα σύμβαση άφεσης του εκ του τίτλου χρέους. Σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 454 ΑΚ, με τη συμφωνία περί άφεσης του χρέους του 

οφειλέτη, η οποία  μπορεί να είναι ρητή ή και να συνάγεται από τις εν γένει 

περιστάσεις, (χωρίς, ωστόσο η επί μακρόν χρόνο αζητησία του χρέους από 

μέρους του δανειστή να μπορεί μόνη της να εκληφθεί ως σιωπηρή σύμβαση 

άφεση), επέρχεται απόσβεση της ενοχής179.  Η άφεση χρέους από πιστωτικό 

τίτλο γίνεται με συμφωνία μεταξύ των μερών, βάσει της οποίας ο κομιστής 

                                                            
177 Βλ. ΕφΑθ 3306/1993, ΑρχΝ 1994.26,  ΑΠ 937/1990, ΕλλΔνη 1991.555  
178 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 288, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.171, ΕφΘες 1074/1991, ΕΕμπΔ 1992.256, ΜονΠρΑθ 

1779/1981, ΕΕμπΔ 1982.589,  Αναστασόπουλο Γ, ο.π., σ.205,  Δελούκα Ν., ο.π., σ.127 
179 ΑΠ 426/2004, ΧρΙΔ 2004.700, ΠΠρΒολ 459/1989, Αρμ 1990.335  
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παραιτείται της αξίωσής του από τον τίτλο180. Έτσι, εάν ο κομιστής, παρά την 

προηγηθείσα σύμβαση άφεσης, στραφεί κατά του οφειλέτη για την πληρωμή 

του τίτλου, μπορεί να αποκρουστεί από την εν λόγω ένσταση.  

 Παρομοίως, όταν ο οφειλέτης ενάγεται προς πληρωμή του τίτλου από 

κομιστή, τον οποίο έχει ήδη εξοφλήσει, χωρίς, ωστόσο να λάβει το σώμα του 

τίτλου εξοφλημένο, (όπως ορίζουν τα 39 ν.5325/1932 και 34 ν.5960/1933), 

δικαιούται να του προτείνει την ένσταση της εξόφλησης ή άλλως η πληρωμής 

του τίτλου παραλύοντας με την αποδοχή της την αξίωσή του181.  

 Η ένσταση εξόφλησης του τίτλου είναι αόριστη, όταν δε 

μνημονεύονται ο τόπος και ο χρόνος της πληρωμής, αν ο τίτλος εξοφλήθηκε 

τοις μετρητοίς ή με άλλο τρόπο182 ή όταν δεν αναφέρεται ποιος και πότε έκανε 

την πληρωμή183. Κρίθηκε επίσης, ότι ο ισχυρισμός του οφειλέτη, ότι η 

συναλλαγματική, βάσει της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, 

εξοφλήθηκε πλήρως με εκχώρηση απαιτήσεων από συναλλαγματικές, των 

οποίων τα ποσά εισέπραξε ο κομιστής, είναι αόριστος όταν δεν περιλαμβάνει 

ακριβή προσδιορισμό των συναλλαγματικών, οι οποίες μεταβιβάστηκαν, τον 

χρόνο μεταβίβασης και πληρωμής τους, καθώς και τα ποσά που εισέπραξε ο 

κομιστής184. 

3.7.2.2. Η ένσταση καταπιστεύσεως  

 

Καταπιστευτική συναλλαγματική ή επιταγή έχουμε όταν, 

προσδιορίζεται μεν σε αυτήν η νομική θέση του δικαιούχου  τους, συγχρόνως 

όμως συνομολογείται ένα είδος pactum fiduciale, εξαιτίας του οποίου αυτός, 

θα ενασκήσει το εκ του τίτλου δικαίωμά του κατά ορισμένο μόνο τρόπο και 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις185. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παρέχεται 

ένσταση αναβλητική ή ανατρεπτική κατά τις περιστάσεις, βασιζόμενη στην 

                                                            
180 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 240 
181Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 100,  Δελούκα Ν., ο.π., σ.127 
182 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 239, ΠΠρΗλ 365/63, ΕΕμπΔ ΙΕ.78 
183 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.239, ΕφΑθ 435/1987, ΕΕμπΔ 1988.289. 
184 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 239 
185 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 169 
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μεταξύ των μερών συμφωνία, την οποία ο οφειλέτης, ως ενιστάμενος, οφείλει 

να αποκαλύψει.  

Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες, κατά τις οποίες συμφωνείται μεταξύ 

των ενδιαφερομένων, ότι ο κομιστής δικαιούται να εισπράξει τον τίτλο υπό την 

προϋπόθεση ότι εκπληρώθηκαν ορισμένοι όροι από τη μεταξύ τους σχέση, ή 

θα έχει πληρωθεί κάποια άλλη αίρεση ή ακόμη όταν ο τίτλος  επέχει θέση 

εγγυοδοσίας και εκδίδεται για ασφάλεια μελλοντικής απαίτησης του κομιστή, ο 

οποίος δεσμεύεται να μην κάνει πρόωρη χρήση αυτής186. Καταπιστευτική 

κρίθηκε και η δήλωση του εκδότη συναλλαγματικής ότι θα τη χρησιμοποιήσει 

μόνο εάν και εφόσον δημιουργηθούν σε βάρος του δυσμενείς συνθήκες 

διαβίωσης187, καθώς, επίσης, και η συναλλαγματική ή επιταγή που αποβλέπει 

στην εξασφάλιση είσπραξης μισθωμάτων188 ή στην τήρηση όρων της 

μίσθωσης189. 

Ειδικότερη περίπτωση της καταπιστευτικής οπισθογράφησης του 

τίτλου, είναι αυτή που υποκρύπτει οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας. 

Χωρίς, δηλαδή, ο οπισθογράφος να έχει θέσει την περί πληρεξουσιότητος 

ρήτρα που προβλέπουν τα άρθρα 18 ν.5325/1932 και 23 ν.5960/1933 («αξία 

εις κάλυψιν», «προς είσπραξη», «κατά πληρεξουσιότητα»), έχει συμφωνηθεί 

ιδιαιτέρως ότι ο υπέρ ού η οπισθογράφηση θα ενασκήσει τα εκ του 

χρηματόγραφου δικαιώματα για λογαριασμό του οπισθογράφου. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης, αποδεικνύοντας την εικονικότητα της πλήρους 

οπισθογράφησης, δύναται να προτείνει κατά του κομιστή ενστάσεις που έχει 

κατά του οπισθογράφου, όπως ισχύει και στην κατά κυριολεξία 

οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας (βλ. παρακάτω, σ.59)190. 

  

                                                            
186 Βλ. ΑΠ 263/2008, Α΄ Δημοσίευση Νόμος, ΕφΑθ 9431/1992, ΕΕμπΔ ΜΔ` 238, ΕφΔωδ 318/2002 αδημ, ΑΠ 

1193/1983,  ΕΕμπΔ ΛΕ` 619, ΕφΑθ 1867/2007, ΝοΒ 2007.1629, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.169, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 

245, Λεμπέση - Ανδρέου, ο.π., σ.364 
187 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.169, ΕφΠατρ 719/1979, ΕΕμπΔ 1980.97,  
188 Βλ. ΠΠρΒόλ 1108/1957, ΕΕμπΔ Θ.64 
189 Βλ. ΠΠρΑθ 7105/1942, Θέμ Νδ. 241 
190 Βλ. ΑΠ 280/1997, ΝοΒ 1998.1233, ΕλλΔνη 1998. 98,108, ΕφΔωδ 103/2006, Αρμ 2006.1942, Κιούρτσογλου Κ., 

ο.π., σ. 104, Δελούκα Ν., ο.π., σ.120, Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 231επ. 
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3.7.2.3. Η ένσταση παράτασης της προθεσμίας πληρωμής της 
συναλλαγματικής 

 

Η ένσταση αυτή διαφέρει από την ένσταση που εξετάστηκε παραπάνω 

(βλ. ανωτέρω, σ.29), καθώς εδώ, η παράταση δεν έχει σημειωθεί στον 

τίτλο191. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται αναβλητική ένσταση στον οφειλέτη 

κατά του κομιστή, με τον οποίο συμφώνησε την παράταση192. 

3.7.2.4. Η ένσταση της εικονικότητας193 

 

Εικονική συναλλαγματική ή επιταγή είναι εκείνη που περιέχει όλα τα 

στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, κατά την έκδοσή της, συμφωνήθηκε όμως ότι 

δεν εκδίδεται «σπουδαίως», αλλά απλώς κατά φαινόμενο, «για πλάκα», ο 

εκδότης την παραδίδει στο λήπτη. Λόγω της εικονικότητάς του, ο τίτλος είναι 

άκυρος κατά το 138ΑΚ194.  

Η εν λόγω περίπτωση, κατά την οποία εικονική είναι η δημιουργηθείσα 

από τον τίτλο έννομη σχέση, διαφέρει από την περίπτωση της εικονικότητας 

της βασικής σχέσης, για την εξυπηρέτηση της οποίας παραδόθηκε ο τίτλος, η 

οποία εντάσσεται στις ενστάσεις ακυρότητας της βασικής σχέσης, (βλ. 

ανωτέρω, σ.36), και καθιστά την εκ του τίτλου παροχή χωρίς νόμιμη αιτία195. 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το αποτέλεσμα αμφότερων των προσωπικών 

ενστάσεων είναι η οριστική παράλυση της εκ του τίτλου ενοχής. 

 

  

 

 

                                                            
191 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.101, ΜονΠρΑθ 5527/1978, ΕΕμπΔ 1978.435 Δελούκα Ν., ο.π., σ.127 
192 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.171 
193 Ως προς τη δυνατότητα προβολής της ένστασης αυτής κατά  τρίτου κομιστή, έχει υποστηριχθεί, ότι κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή του άρθρου 10 ν.5325/1932 και 13 ν. 5960/1933, προτείνεται όχι μόνο κατά αυτού που απέκτησε τον 

τίτλο «κακή τη πίστη», αλλά και κατά εκείνου που κατά ην κτήση του διέπραξε βαρύ πταίσμα (βλ. Ροδόπουλο Α., 

ο.π., σ. 143). 
194 ΕφΑθ 4144/1970, ΕΕμπΔ 1971.379επ., ΑΠ 872/1974, ΕΕμπΔ 1975.453, Σκαλίδη Λ., ο.π., σ. 36, Λουκόπουλο Α., 

ο.π., σ.170, Ρόκα Ν., ο.π., σ. 99, 
195 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 170,  Μάρκου Ι., ο.π., σ. 236 
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 3.7.2.5. Η ένσταση καταχρηστικότητας της πρόωρης εμφάνισης 

μεταχρονολογημένης επιταγής  

 
 Όχι σπάνια εμφανίζεται στην πράξη η -παρά την αντίθετη συμφωνία 

των συμβαλλομένων- πρόωρη εμφάνιση της μεταχρονολογημένης τραπεζικής 

επιταγής. Μολονότι η μεταχρονολογημένη επιταγή είναι έγκυρη, έχει κριθεί ότι 

η παραβίαση της συμφωνίας των μερών για πίστωση της οφειλής με την 

έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών, θα μπορούσε να θεμελιώσει ένσταση 

από τα άρθρα 281,300, 288 ΑΚ, είτε με τη μορφή της συνυπαιτιότητας (300 

ΑΚ) είτε με τη μορφή της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος (281 ΑΚ). 

 Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, (βλ. ανωτέρω, σ.43επ.) σχετικά με 

την αναγκαιότητα επίκλησης περιστατικών, από τα οποία να προκύπτει ότι 

συντρέχει από την πλευρά του κομιστή προφανής υπέρβαση των ορίων που 

επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός 

σκοπός του δικαιώματος, ισχύουν και στην προκείμενη περίπτωση196. 

3.7.2.6. Η ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης λευκού 

αξιογράφου  

 

Συνηθίζεται στην πράξη η επιταγή και η συναλλαγματική να αφήνονται 

ηθελημένα ατελείς, ιδίως σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η άμεση έκδοσή 

τους επιβάλλεται προς εξασφάλιση απαίτησης άγνωστου ακόμα ύψους (λ.χ. 

επειδή απορρέει από τρέχοντα λογαριασμό)197, ή ο εκδότης δε γνωρίζει κατά 

το χρόνο έκδοσης μέχρι ποιού ποσού μπορεί να αποδεχτεί ο πληρωτής 

κλπ198.  

Προβλήματα δημιουργούνται όταν ο τίτλος συμπληρωθεί κατά 

παρέκκλιση από τη γενόμενη μεταξύ των μερών συμφωνία. Στην περίπτωση 

που η συμφωνία συμπλήρωσης έχει λάβει χώρα μεταξύ του συγκεκριμένου 

τελευταίου κομιστή και του οφειλέτη, τότε η εν λόγω ένσταση, ως προσωπική, 

αντιτάσσεται αναμφισβήτητα.  

                                                            
196 Βλ. ΑΠ 705/2007, ΕΕμπΔ 2008.98, ΕφΛαρ 964/2006, ΑρχΝ 2007/456, ΕφΘεσ 2123/2006, Αρμ 2007.62, ΕφΘες 

27/2005, ΕπισκΕΔ 2005.162 
197 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.138, ΜονΠρΑθ 863/1987, ΕΕμπΔ 1988.74  
198 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π.,  σ.71 
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Ιδιαιτερότητα, ωστόσο, παρουσιάζει η ένσταση της αντισυμβατικής 

συμπλήρωσης όταν προβάλλεται από τον οφειλέτη κατά τρίτου κομιστή, με 

τον οποίο ο ίδιος δεν είχε συμβληθεί, καθώς στην περίπτωση αυτή, κατά 

παρέκκλιση από τα άρθρα 17 ν. 5325/1932 και 22 ν. 5960/1933, μπορεί να 

προβληθεί, όχι μονάχα κατά κομιστή, που κατά τη στιγμή κτήσης του τίτλου 

γνώριζε ότι έχει γίνει αντισυμβατική συμπλήρωσή του, αλλά και κατά κομιστή 

που διέπραξε κατά την κτήση του τίτλου βαρύ πταίσμα, ήτοι αγνοούσε 

αδικαιολόγητα την παράβαση  της μεταξύ των μερών συμφωνίας. Ο κομιστής, 

δηλαδή, σε αντίθεση με τις λοιπές ενστάσεις, γίνεται ευκολότερα κακόπιστος 

στο ειδικό θέμα της καταχρηστικής συμπλήρωσης του λευκού τίτλου.  

Δικαιολογητικός λόγος αυτής της απόκλισης είναι ότι  ο αποκτών λευκό 

τίτλο οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς το περιεχόμενο του 

δικαιώματος συμπληρώσεώς του, σε αντίθεση με τις προσωπικές ενστάσεις 

του οφειλέτη με προηγούμενο του τίτλου κομιστή, για τις οποίες δεν έχει λόγο 

να ενδιαφέρεται199.  

Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, δε συνεπάγεται την ολοκληρωτική 

παράλυση του δικαιώματος του κομιστή να εισπράξει το ποσό του τίτλου, 

αλλά την ικανοποίησή του μόνο για το συμφωνηθέν και όχι για το 

αναγραφόμενο ποσό200.  

Ειδικότερα, την ένσταση συγκροτούν δύο στοιχεία: η κακή πίστη του 

κομιστή και ο χρόνος που αυτή υπάρχει στο πρόσωπό του.  

 

α. Η κακή πίστη του κομιστή 

 

Περιεχόμενο της κακής πίστης του κομιστή είναι η γνώση ή η βαρειά 

αμέλεια της συμφωνίας που παραβιάστηκε, χωρίς να απαιτείται συμπαιγνία 

μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου ή πρόθεση να ζημιωθεί με την 

παράβαση αυτή ο οφειλέτης. Γνώση της συμφωνίας, και κατά συνέπεια δόλος 

του κομιστή θα υπάρχει αναμφισβήτητα αν αυτός μετείχε στη συμφωνία και 

συμπλήρωσε τον τίτλο κατά παράβαση αυτής. Δόλιος είναι, ωστόσο, και ο 

                                                            
199 Βλ. Λεμπέση - Ανδρέου, ο.π., σ.383 
200 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.73, ΑΠ 730/1984, ΕφΑθ 3896/1987, ΕφΑθ 2202/1989, ΕΕμπΔ 1985.297, 1988, 628 
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κομιστής που δε μετείχε στη συμφωνία, αλλά συμπλήρωσε ο ίδιος τον τίτλο, 

κατά παρέκκλιση των υποδείξεων του δικαιοπαρόχου του, ή τον παρέλαβε 

από τον οπισθογράφο, γνωρίζοντας ότι έχει συμπληρωθεί αντισυμβατικά.  

Το πότε υπάρχει βαρειά αμέλεια θα κριθεί από το εάν κατά την κτήση 

του τίτλου ο κομιστής υπέδειξε την απαιτούμενη στις συναλλαγές προσοχή και 

επιμέλεια201. Εάν υπήρχαν ιδιαίτερες  περιστάσεις, που του έδωσαν αφορμή 

να προχωρήσει σε έρευνα της ορθότητας των επί του τίτλου στοιχείων και 

παρόλα αυτά την παρέλειψε, τότε η βαρειά αμέλεια, και κατά συνέπεια η 

κακοπιστία του είναι δεδομένη. Τέτοιες περιστάσεις συντρέχουν λ.χ. όταν το 

κείμενο φέρει εμφανείς  αλλαγές, το ποσό που είναι γραμμένο αριθμητικά δε 

συμφωνεί με το γραμμένο ολογράφως ή είναι ασυνήθιστα υψηλό, όταν ο 

αποκτών παρά τους υφιστάμενους δισταγμούς παραλείπει να ζητήσει 

πληροφορίες από τον υπογραφέα, καθώς και όταν έχει γίνει γνωστό στον 

κομιστή ότι οι πληροφορίες που του δόθηκαν από τον δικαιοπάροχό του 

σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας συμπληρώσεως δεν 

ανταποκρίνονται προς τις πραγματικές συμφωνίες202. Βαρειά  αμέλεια θα 

καταλογιστεί επίσης στον κομιστή, λ.χ. αν δεν πήρε υπόψη του ειδοποίηση 

του εκδότη ότι η συναλλαγματική συμπληρώθηκε καταχρηστικά203, εάν κατά 

την κτήση του τίτλου δεν έλαβε υπόψη του και δε συσχέτισε τα γεγονότα που 

γνώριζε και αναφέρονταν στις δοσοληψίες μεταξύ εκδότη και λήπτη ή, 

αναλόγως, μεταξύ εκδότη και αποδέκτη, ή, τέλος, εάν το αναγραφόμενο στον 

τίτλο ποσό δεν ανταποκρινόταν στη δική του παροχή και δεν επέδειξε 

ενδιαφέρον να ερευνήσει τη σχετική αιτία204. Η απλή, ωστόσο, γνώση ότι ο 

                                                            
201 Έχει, μάλιστα, κριθεί νομολογιακά, ότι η κομίστρια που παρέλειψε να ερευνήσει το λόγο των προφανών 

διαφοροποιήσεων γραφής και γραφικού χαρακτήρα σε ορισμένα επί του τίτλου σημεία, γεγονός υποδηλωτικό 

πλαστογράφησης ή αντισυμβατικής συμπλήρωσης, και να αναζητήσει να έλθει σε επαφή με τον αποδέκτη, του 

οποίου η πλήρης διεύθυνση αναγραφόταν επί των σωμάτων των συναλλαγματικών, ή έστω να ελέγξει μέσω του 

συστήματος Τειρεσίας τη φερεγγυότητα του αποδέκτη, ενδιαφέρθηκε μόνο για το οικονομικό όφελός της, και κατά 

συνέπεια βρισκόταν σε βαρειά αμέλεια κατά το χρόνο κτήσης των επίδικων συναλλαγματικών, (βλ. ΜονΠρΘεσ 

28058/2001, Αρμ 2003.809).   
202 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 376  
203 Βλ. ΜονΠρΘες 28058/2001, Αρμ 2003/809, ΕφΑθ 7502/1975, ΕΕμπΔ 1976.247, Κιάντου Α., ο.π., σ.146 .Η 

γνωστοποίηση  αυτή  μπορεί  να γίνει και από τον αποδέκτη και κατά την κρίση του δικαστηρίου τούτου πρέπει να 

είναι ορισμένη  και  πλήρης  με πειστικά  στοιχεία  που  επικαλείται  ο  εκ του τίτλου υπόχρεος, (βλ. ΕφΑθ 

5840/1987, ΕλλΔνη 1989.91). 
204 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ. 65 
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τίτλος ήταν λευκός και συμπληρώθηκε αργότερα, δεν κάνει τον κομιστή 

κακόπιστο205.  

Εάν, αντίθετα, ο κομιστής είναι καλόπιστος, δηλαδή απέκτησε τον τίτλο 

χωρίς να γνωρίζει ή να αγνοεί από βαρειά αμέλεια το γεγονός της 

αντισυμβατικής συμπλήρωσης, ο υπογραφέας ευθύνεται κατά το 

αντισυμβατικώς συμπληρωθέν περιεχόμενο του τίτλου, έτσι ώστε να 

προστατευτεί η κυκλοφοριακή του ικανότητα, που προηγείται της προστασίας 

του ατομικού συμφέροντος του υπογραφέα206.  

Ειδικά για τη βαρειά αμέλεια, από ορισμένους συγγραφείς γίνεται 

διάκριση μεταξύ της περίπτωσης, που ο αποκτών δε γνώριζε ότι πρόκειται για 

λευκή συναλλαγματική ή επιταγή, οπότε δεν υπάρχει βαρειά αμέλεια, και της 

περίπτωσης που το γνώριζε. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν  αποκτήσει 

τον τίτλο πλήρη, η απλή και μόνο γνώση ότι αρχικά ήταν λευκός, εφόσον δε 

συνοδεύεται από επιφύλαξη ως προς το αξιόπιστο του μεταβιβάζοντος, ή ως 

προς το ύψος του ποσού, δεν αρκεί για να τον καταστήσει κακόπιστο207. 

Εάν, όμως, αποκτήσει τον τίτλο ασυμπλήρωτο, θα πρέπει η επιμέλεια 

και η προσοχή του αποκτώντος να είναι ιδιαιτέρως αυξημένη, αφού η 

απόκτηση ασυμπλήρωτου, και άρα άκυρου κατά το φαινόμενο τίτλου, θα 

πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον απορία και ανησυχία και εάν δεν έχει 

γνωστοποιηθεί η ύπαρξη συμφωνίας για συμπλήρωση, όπως και το 

ειδικότερο περιεχόμενό της, θα πρέπει αυτός να αναζητήσει τις σχετικές 

οδηγίες από το δικαιοπάροχό του ή από τον εκδότη. Εάν αποφύγει να προβεί 

σε τέτοιες ενέργειες και προχωρήσει σε αυθαίρετη συμπλήρωση, είναι φανερό 

ότι θα βαρύνεται με βαρειά αμέλεια. Αντίθετα, αν οι οδηγίες που του 

ανακοινώθηκαν δεν ήταν πλήρεις ή αληθινές, η συμμόρφωση με αυτές δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε κακή του πίστη.  

Με την απόδειξη της αντισυμβατικής συμπλήρωσης, της κακής πίστης 

ή της βαρειάς αμέλειας πρέπει να βαρύνεται ο εναγόμενος/καθού  

                                                            
205 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.164 
206 Στη συνέχεια μπορεί να στραφεί κατά του υπεύθυνου για την αντισυμβατική συμπλήρωση, βάσει των διατάξεων 

του κοινού δικαίου, (βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.72). 
207 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 376  
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υπογραφέας208. Η συμπλήρωση, μάλιστα, του πιστωτικού τίτλου, ως 

εμπορική συμφωνία αποδεικνύεται με κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμα και με 

μάρτυρες209. 

 

β. Ο κρίσιμος για την ύπαρξη της κακής πίστης χρόνος  

 

Κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη της κακής πίστης του κομιστή, είναι ο 

χρόνος κτήσης του τίτλου, ενώ κακή πίστη που επήλθε μετά από αυτό το 

χρονικό σημείο δεν επηρεάζει την άσκηση της εκ του τίτλου αξίωσης210.   

Επιφυλάξεις διατυπώνονται στη θεωρία, για το εάν θα πρέπει το 

παραπάνω χρονικό σημείο να θεωρηθεί κρίσιμο και στην περίπτωση που ο 

τίτλος αποκτάται ασυμπλήρωτος. Αμφισβητείται, δηλαδή αν σε αυτή την 

περίπτωση, για τον έλεγχο της κακοπιστίας του κομιστή θα πρέπει να 

ανατρέξουμε στο χρόνο της κτήσης του τίτλου ή της συμπλήρωσής του, 

καθώς μετά την κτήση και πριν τη συμπλήρωση του αξιογράφου μπορεί να 

ήρθαν σε γνώση του κομιστή στοιχεία που αποκαλύπτουν το πραγματικό 

περιεχόμενο της συμφωνίας.  

Η νομολογία εμμένοντας στο γράμμα του νόμου θεωρεί κρίσιμο, ακόμα 

και στην περίπτωση αυτή τον χρόνο κτήσης του τίτλου211. Ωστόσο, αν θέλαμε 

να συγκεράσουμε την προστασία της κυκλοφοριακής πίστης του αξιογράφου 

και την προστασία του προσώπου, του οποίου ηθελημένα παραβιάζεται η 

βούληση, θα μπορούσαμε ειδικά για την προκείμενη περίπτωση να 

ερμηνεύσουμε ευρύτερα τα άρθρα 10 ν. 5325/1932 και 13 ν.5960/1933 και να 

εκλάβουμε ως κρίσιμο χρονικό σημείο εκείνο της συμπλήρωσης των λευκών 

τυπικών στοιχείων από τον κομιστή του212. 

 

                                                            
208 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 377 
209 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.164, Κιούτσογλου Κ., ο.π., σ. 50, Κορδή Μ., ο.π., σ. 65 
210 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ. 66, ΑΠ 978/1995, ΔΕΕ 1995.65, ΕφΑθ7502/1975,  Αρμ 1976. 875, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο 

εμπορικού δικαίου, σ.142  
211 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ. 66, ΑΠ 978/1995, ΔΕΕ 1995.65 
212 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ. 67, Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 377, καθώς και παλαιότερη νομολογία, ΜονΠρΑθ 

863/1987, ΕΕμπΔ 1988.74, Μάρκου Ι., ο.π., 164, Παπαπαναγιώτου, ΕΕμπΔ 1963.450, Λεμπέση – Ανδρέου, 

ο.π., σ.377 
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γ. Διάκριση από άλλες περιπτώσεις 

 

Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί, ότι η λευκή επιταγή ή συναλλαγματική, 

της οποίας η ατέλεια είναι ηθελημένη και παραμερίζεται με μεταγενέστερη 

συμπλήρωση που την ισχυροποιεί, διαφέρει από την ατελή, που δε 

συνοδεύεται από συμφωνία συμπλήρωσης, και της οποίας τυχόν 

συμπλήρωση αποτελεί πλαστογραφία213. Έτσι, η ένσταση πλαστογραφίας 

θεμελιώνεται μόνο όταν συμπληρωθεί τίτλος, στον οποίο έχουν αφεθεί 

ασυμπλήρωτα τυπικά στοιχεία από αμέλεια, χωρίς προηγούμενη 

συμφωνία214, ενώ η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης, όταν το κενό 

στοιχείο του τίτλου δεν συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτηθέντα κομιστή 

της συναλλαγματικής αλλά από τρίτον, ή όταν συμπληρώθηκε μεν από τον 

εξουσιοδοτηθέντα, αλλά καθ’ υπέρβαση των γενομένων συμφωνιών μεταξύ 

των αρχικά συμβαλλομένων215.  

Η πρακτική διαφορά μεταξύ των δύο ενστάσεων έγκειται στο ότι η 

ένσταση της αντισυμβατικής συμπληρώσεως, ως προσωπική, ενεργεί μόνον 

κατά του κακής πίστεως κομιστή, ενώ η ένσταση πλαστογραφήσεως, ως 

εμπράγματη, ενεργεί κατά παντός κομιστή216.  

 

3.7.3. Ενστάσεις άσχετες προς την ενοχή από τον τίτλο και την 
υποκείμενη σχέση 

 

Στην αυτή κατηγορία ενστάσεων υπάγονται: 

 

 

 

 

                                                            
213 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., 139, ΕφΘες 2624/1990, ΕΕμπΔ 1991.463, 
214 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ.58, ΕφΠειρ 956/1997, ΕΤρΑξΧρΔ 1999.410 
215 Βλ. ΕφΘες 2545/2000, Αρμ 2001.676, ΕπισκΕΔ 2001.185, Μάρκου Ι., ο.π., σσ.168, 108, 109, Τσιριντάνη Α., ο.π., 

σ. 169, ΑΠ 691/1992 ΕΕΝ 60,522, ΑΠ 839/1994, ΕλλΔνη 37.150, ΕφΠατρ 323/2002, ΔΕΕ 2003/661 
216 Βλ. ΕφΑθ 7592/1975, Αρμ 1976.875   
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3.7.3.1. Η ένσταση συμψηφισμού217 

 Η ένσταση συμψηφισμού στηρίζεται σε αυτοτελές δικαίωμα του 

οφειλέτη, που δε σχετίζεται, ούτε με την ενοχή από το αξιόγραφο, ούτε ακόμα 

και με την υποκείμενη σχέση, και για το λόγο αυτό προτείνεται μονάχα κατά 

του κομιστή που είναι οφειλέτης της ανταπαιτήσεως. Με την εν λόγω ένσταση, 

ο οφειλέτης επικαλείται εναντίον του κομιστή απόσβεση της απαίτησής του, 

λόγω συμψηφισμού της με άλλη ομοειδή και ληξιπρόθεσμη ανταπαίτησή 

του218. Η ένσταση συμψηφισμού, μάλιστα, προβάλλεται παραδεκτά, ακόμα και 

αν η ανταπαίτηση που προβάλλεται με συμψηφισμό υπάγεται σε διαφορετικό 

καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο ή και σε διαφορετική διαδικασία 

από εκείνη της κύριας δίκης. Για το ορισμένο της εν λόγω ένστασης θα πρέπει 

να γίνεται αναφορά με τρόπο σαφή και ορισμένο των περιστατικών που 

θεμελιώνουν κατά νόμο την προβλεπόμενη σε συμψηφισμό ληξιπρόθεσμη και 

ομοειδή ανταπαίτησή του ενιστάμενου κατά του δανειστή219. 

Διαφορετικές απόψεις υποστηρίζονται ως προς το κατά πόσο ο 

ομόρρυθμος εταίρος που ασκεί ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που 

εκδόθηκε σε βάρος της εταιρίας, δικαιούται να προβάλλει με αυτή προς 

συμψηφισμό ανταπαίτηση που έχει η εταιρία κατά του κομιστή του τίτλου220. 

Κατά την κρατούσα –ως φαίνεται- γνώμη221, η οποία βασίζεται στο 483 

παρ. 2 ΑΚ και στη νομική κατασκευή της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου ως 

εις ολόκληρο ευθύνης, η απαίτηση ενός από τους συνοφειλέτες δεν μπορεί να 

προταθεί σε συμψηφισμό κατά του δανειστή από τους λοιπούς. 

Κατ’ άλλη άποψη, η οποία εκλαμβάνει την ευθύνη των εταίρων ως 

ενδιάμεση μορφή εγγυήσεως και εις ολόκληρον οφειλής, στην οποία τα κατ’ 

ιδίαν ζητήματα πρέπει να λυθούν με στάθμιση συμφερόντων, ο ομόρρυθμος 

εταίρος μπορεί να προβάλλει και την ένσταση συμψηφισμού, που θα 

μπορούσε να προτείνει η εταιρία κατά του δανειστή της. Άλλη εκδοχή της ίδιας 

                                                            
217 Βλ. ΜονΠρΑθ 580/1996, ΑρχΝ 1997.509, ΜονΠρΘες 7724/1994, ΕΧρημΔικ 1999.139, Κιάντου Α., ο.π., σ. 289, 

Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ.205 
218 Βλ. Κιάντου Α., Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής, σ. 68 
219 Βλ. ΜονΠρΘ 13232/2006, Αρμ 2006.1968  
220 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 69 
221 Βλ. Καραβά Κ., ο.π., σ.496 
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άποψης222, η οποία βασίζεται στο 853ΑΚ και στο ότι ο ομόρρυθμος εταίρος 

ευθύνεται για αλλότριο χρέος, όπως ο εγγυητής, στο καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα, κατά το οποίο ο εγγυητής μπορεί να προτείνει εναντίον του 

δανειστή τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του προς τον οφειλέτη.  

3.7.3.2. Η ένσταση ύπαρξης αλληλόχρεου λογαριασμού223 

 

Παρόλο που η απαίτηση από πιστωτικούς τίτλους, ως εξαρτώμενη από 

αίρεση ή προθεσμία, κατ’ αρχήν δεν καταχωρείται σε αλληλόχρεο 

λογαριασμό, είναι δυνατό να αποτελέσει κονδύλιο του λογαριασμού όταν κάτι 

τέτοιο συμφωνηθεί ρητώς ή σιωπηρά από τα μέρη. Είναι δηλαδή, δυνατόν να 

συμφωνηθεί, ότι στον μεταξύ των μερών αλληλόχρεο λογαριασμό θα 

καταχωρείται, εκτός από την αξία των εμπορευμάτων και των χρημάτων που 

θα καταβάλλει ο ένας στον άλλο, και η αξία των πιστωτικών τίτλων που έχουν 

μεταξύ τους παραδοθεί και πρόκειται κατά τη λήξη τους να καταβληθεί, 

παρόλο που μέχρι να συμβεί αυτό η εν λόγω καταχώρηση θα είναι 

πλασματική.  

Σκόπιμη κρίνεται η αποσαφήνιση των ανωτέρω με ένα παράδειγμα: 

Έστω ότι μεταξύ των εμπόρων Α και Β έχει συναφθεί σύμβαση αλληλόχρεου 

λογαριασμού, στον οποίο συμφωνήθηκε να καταχωρούνται, σε χρέωση μεν 

του Β και αντιστοίχως σε πίστωση του Α η αξία των πωλουμένων σ’ αυτόν (Β) 

εμπορευμάτων από μέρους του Α, σε πίστωση δε του ιδίου και αντιστοίχως 

σε χρέωση του Α το ποσό των καταβαλλομένων χρημάτων ή των πιστωτικών 

τίτλων που θα δίνονται έναντι του τιμήματος των πωλουμένων 

εμπορευμάτων.  

Έστω ότι για την εξασφάλιση της πληρωμής του τιμήματος για 

πωλούμενα από τον Α στον Β εμπορεύματα, εκδόθηκε μεταχρονολογημένη 

επιταγή με εκδότη τον Β και λήπτη τον Α, μέσω της οποίας ο Α πίστωσε το 

τίμημα, μέχρι του χρονικού σημείου λήξης της. Στην περίπτωση αυτή θα 

καταχωρηθεί στον λογαριασμό σε πίστωση του Β και αντίστοιχα σε χρέωση 

του Α το ποσό της επιταγής, μολονότι μία τέτοια πίστωση είναι πλασματική 

                                                            
222 Βλ. Παμπούκη Κ.Γ., Δίκαιο εμπορικών εταιριών, σ.391 
223 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.171, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 248 
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αφού η καταβολή του ποσού τελεί υπό αναβλητική αίρεση και δεν έχει ακόμα 

εισπραχθεί. Όταν λήξει η επιταγή και ο Α εισπράξει την αξία της, η αίρεση 

πληρώνεται και το κονδύλιο που γράφτηκε στον λογαριασμό ως πίστωση του 

Β οριστικοποιείται.  

Υπάρχει, ωστόσο και η περίπτωση, η επιταγή κατά τη λήξη της να μην 

εισπραχθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Α μπορεί να επιδιώξει την ικανοποίησή 

του με την προβλεπόμενη στον ΚΠολΔ διαδικασία και να επιτύχει την 

είσπραξη της απαίτησής του, οπότε και πάλι το εν λόγω κονδύλιο θα 

οριστικοποιηθεί, ή να προβεί σε αντίθετη εγγραφή στον λογαριασμό 

(αντιλογισμό ή αντιπέρασμα), ώστε η σχετική πιστωτική εγγραφή, που δεν 

ανταποκρίνεται στην αλήθεια, να ακυρωθεί224. Στην περίπτωση που επιλέξει 

τη δεύτερη λύση, η επίδικη επιταγή χάνει την αυτοτέλειά της, καθώς ο Α θα 

ικανοποιηθεί κατά το ποσό που δεν εισέπραξε από το υπόλοιπο του 

λογαριασμού κατά το κλείσιμό του, μέσα στο οποίο θα συνυπολογιστεί και το 

εν λόγω χρηματικό ποσό που χρεώθηκε στον Β με την πράξη του 

αντιλογισμού.  

Συμπερασματικά, η εισαγωγή της αξίας ενός πιστωτικού τίτλου ως 

κονδύλιο αλληλόχρεου λογαριασμού, υπό την αναβλητική αίρεση της 

μελλοντικής εξόφλησής του, δε συνεπάγεται την απώλεια της αυτοτέλειας της 

απαίτησης που ενσωματώνει, ο κομιστής της οποίας δικαιούται  να την 

ασκήσει ελεύθερα, καθώς και να την μεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους με 

οπισθογράφηση. Στην περίπτωση, ωστόσο, που λόγω μη είσπραξης της 

απαίτησης από τον τίτλο, με αντιλογισμό ακυρωθεί η εγγραφή αυτή σε βάρος 

του αντισυμβαλλόμενου, ο πιστωτικός τίτλος χάνει την αυτοτέλειά του και δεν 

μπορεί πλέον να επιδιωχθεί αυτοτελώς225.  

Με βάση, λοιπόν τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, η ένσταση της 

ύπαρξης αλληλόχρεου λογαριασμού, η οποία με τη αποδοχή της πετυχαίνει 

την παράλυση της αξίωσης του κομιστή, μπορεί να προταθεί από τον 

οφειλέτη του πιστωτικού τίτλου μονάχα όταν λόγω της μη εξόφλησής του ο 

κομιστής προέβη σε ακύρωση της εγγραφής του με πράξη αντιλογισμού ή 
                                                            
224 Βλ. Mάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 42 
225 Για όλα τα παραπάνω πρβλ. ΕφΑθ 9238/2006, ΔΕΕ 2007.701, ΕφΘες 3267/1998,  ΕπισκΕΔ 1999.559, Μάρκου 

Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 249 
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αντιπεράματος, καθώς στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

ο πιστωτικός τίτλος έχει χάσει πλέον την αυτοτέλειά του.  

 

3.7.3.3. Η ένσταση της σύγχυσης 

 

Η εν λόγω ένσταση προβάλλεται στις περιπτώσεις, που ο τίτλος 

επανέρχεται με οπισθογράφηση πίσω στον εκδότη ή σε προηγούμενο 

οπισθογράφο, ο οποίος και αναζητά την πληρωμή του από το πρόσωπο, στο 

οποίο ο ίδιος μεταβίβασε την εν λόγω απαίτηση. Λ.χ., στην περίπτωση που 

μία συναλλαγματική που εκδόθηκε από τον Α σε διαταγή του Β, 

μεταβιβάστηκε από τον Β στον Γ και από τον Γ πάλι στον Α, αν ο Β, μη 

πληρωθείς από τον Α, στραφεί κατά του Γ, αυτός δύναται να αντιτάξει την 

ένσταση της σύγχυσης, διότι ο Β είναι συγχρόνως οφειλέτης και δανειστής του 

Γ226.  

 

3.7.4. Αποκλίσεις από την αρχή του ενστασιακού περιορισμού 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασική αρχή της κυκλοφορίας των εις 

διαταγήν χρηματογράφων που μεταβιβάστηκαν με οπισθογράφηση, είναι η 

αρχή του ενστασιακού περιορισμού, βάσει της οποίας τίθενται ορισμένες 

προϋποθέσεις στην προβολή ενστάσεων του οφειλέτη κατά του κομιστή, 

χάριν της ενίσχυσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του τίτλου.  

Στο σύνολο, ωστόσο, του δικαίου των εις διαταγήν χρηματογράφων, 

παρατηρούνται περιπτώσεις, κατά τις οποίες, μολονότι έχουμε εις διαταγήν 

χρηματόγραφο που μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση, δεν βρίσκει εφαρμογή 

η ανωτέρω αρχή. Αυτές είναι, κατά ρητή επιταγή του νόμου οι περιπτώσεις 

της όψιμης οπισθογράφησης (μετοπισθογράφησης) και της οπισθογράφησης 

λόγω πληρεξουσιότητας, ενώ έχουν μεμονωμένα τύχει ανάλογης 

αντιμετώπισης η περίπτωση χαριστικής οπισθογράφησης του τίτλου και 

οπισθογράφησης στο πλαίσιο σύμβασης εκχώρησης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων.  
                                                            
226 Βλ. Τσιριντάνη Α, ο.π., σ. 256  
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3.7.4.1. Η όψιμη οπισθογράφηση (μετοπισθογράφηση)227 

 

 Όπως προκύπτει από τα άρθρα 20 παρ. 1 ν.5325/1932 και 24 

ν.5960/1933, αν η συναλλαγματική ή επιταγή οπισθογραφηθούν μετά τη 

σύνταξη διαμαρτυρικού, τότε η οπισθογράφηση παράγει μόνο τα 

αποτελέσματα της κοινής εκχώρησης. Η οπισθογράφηση αυτή καλείται 

«όψιμη οπισθογράφηση» ή αλλιώς «μετοπισθογράφηση» και δε χρίζει 

αναγγελίας, καθώς ως τυπική και πανηγυρική δικαιοπραξία που διατυπώνεται 

στο σώμα του πιστωτικού τίτλου, εμπεριέχει δημοσιότητα και, άρα, 

γνωστοποίηση προς τον οφειλέτη ότι η απαίτηση μεταβιβάστηκε σε άλλο 

πρόσωπο228.  

Αφής στιγμής, λοιπόν, η όψιμη οπισθογράφηση εξομοιούται με τη 

μεταβίβαση του τίτλου με εκχώρηση, ισχύουν ως προς τις προβαλλόμενες 

από τον οφειλέτη κατά του κομιστή ενστάσεις όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω 

για την εκχώρηση, μη εφαρμοζόμενης της αρχής του απροβλήτου των 

ενστάσεων, κατά τα άρθρα 17 και 22 των ν.5325/1932 και ν.5960/1933 

αντίστοιχα229. 

 Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής, είναι ότι στις περιπτώσεις 

που έχει συνταχθεί διαμαρτυρικό για μη πληρωμή ή έχει περάσει η προθεσμία 

για σύνταξη διαμαρτυρικού, η συναλλαγματική και η επιταγή έχουν 

εκπληρώσει ήδη τον προορισμό τους, έχουν περιέλθει, όπως λέγεται, «σε 

κατάσταση ανάγκης». Η ενίσχυση της κυκλοφοριακής ικανότητας του τίτλου 

δεν είναι πλέον πρωταρχική μέριμνα του νομοθέτη, γι’ αυτό η μεταβίβαση 

αυτή δεν έχει λόγο να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

οπισθογράφηση όταν ο τίτλος βρίσκεται ακόμα σε κυκλοφορία230,231.  

                                                            
227Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.143 
228 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σσ. 280, 281, ΕιρΘες 1097/1955, ΕΕμπΔ 1957.58., Κορδή Μ., ο.π., σ.99 
229 Βλ. Κιάντου Α., Δίκαιο αξιογράφων, σ.205, Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ. 154,  ΕφΘες 388/1991, 

ΕΕμπΔ 1994.252, Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 280, ΑΠ 574/2005, Αρμ 2006.67, ΕφΠατρ 414/2004, 

ΑχαΝομ 2005.59, Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ.47 με τις εκεί παραπομπές 
230 Βλ. Hueck-Canaris §8, VII, σ.98 Παπαπολίτης, 32 
231 Όπως χαρακτηριστικά λέγεται, η διάταξη αυτή λειτουργεί ως τροχοπέδη για την περεταίρω κυκλοφορία του τίτλου 

(βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 279).  
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Κρίσιμο χρονικό σημείο για τον χαρακτηρισμό της οπισθογράφησης 

«όψιμης» είναι, κατά ρητή επιταγή του νόμου, η σύνταξη διαμαρτυρικού για μη 

πληρωμή, ενώ όψιμη θεωρείται και η οπισθογράφηση που γίνεται μετά τη 

λήξη προθεσμίας προς σύνταξη διαμαρτυρικού για μη πληρωμή, ακόμα και αν 

για την άσκηση αναγωγής δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη διαμαρτυρικού232. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ενδιαφέρει το χρονικό σημείο της παράδοσης του 

τίτλου στον υπέρ ου η οπισθογράφηση και όχι αυτό της θέσης της υπογραφής 

του επί αυτού233. Έχει υποστηριχθεί, ωστόσο και η άποψη, κατά την οποία η 

φύση της όψιμης οπισθογράφησης θα επέβαλε και την κατ’ αναλογία 

επέκτασή της και στις άλλες περιπτώσεις σύνταξης διαμαρτυρικού που 

προβλέπονται στο δίκαιο της συναλλαγματικής (44 ν.5325/32)234, όπως λ.χ. 

στη σύνταξη διαμαρτυρικού προς άσκηση αναγωγής προ της λήξης, εν ολική 

ή μερική άρνηση αποδοχής, σε περίπτωση παύσης των πληρωμών του 

πληρωτή, ή σε περίπτωση που η κατάσχεση της περιουσίας του απέβη 

άκαρπη. Η εν λόγω άποψη θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί επιφυλακτικά, 

καθώς ο νόμος εκφράζει έντονη την τάση να περιορίσει κατά το δυνατό τη 

λειτουργία της μετοπισθογράφησης και όχι να τη διευρύνει και σε άλλες 

περιπτώσει, στις οποίες υπάρχουν έστω και σοβαρές ενδείξεις επισφαλούς 

πληρωμής του τίτλου235.  

 Επειδή ο νόμος δεν απαιτεί χρονολόγηση της οπισθογράφησης, αν 

αυτή είναι αχρονολόγητη, θεωρείται ότι έγινε πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας για τη σύνταξη διαμαρτυρικού (20§2 ν.5325/32 και 24 

ν.5960/1933), διατάξεις που σαφώς εφαρμόζονται στις περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες δεν έχει συνταχθεί διαμαρτυρικό, γιατί αν αυτό συντάχθηκε, δεν τίθεται 

θέμα χρονολογίας της οπισθογράφησης236. 

 Συμπερασματικά, ο κομιστής που απέκτησε το εις διαταγήν 

χρηματόγραφο με οπισθογράφηση μετά τη σύνταξη διαμαρτυρικού επί μη 

                                                            
232 Βλ. Κιάντου Α, ο.π., σ. 203, Αναστασιάδη Ηλ, ο.π., τομ.Ι, σ. 269, Κορδή Μ., ο.π., σ.51 
233 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 281 
234 Βλ. Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., τομ. Ι, σ.268, Παπαπολίτη, ο.π., σ.33. , Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.132, Κιούρτσογλου Κ., 

ο.π., σ.114, Αντίθετοι, ωστόσο με την αναλογική εφαρμογή, λόγω του σαφούς κειμένου του νόμου, που δεν αφήνει 

περιθώρια για κάτι τέτοιο, Κιάντου Α., ο.π., σ. 203, Δελούκα Ν., ο.π., σ. 123. 
235 Βλ. Κορδή Μ., ο.π., σ. 51 
236 Βλ. Κιάντου Α, ο.π., σ. 205, Ρόκα Ν., ο.π., σ.95 
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πληρωμή του ή μετά την πάροδο της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας για 

τη σύνταξη του διαμαρτυρικού, δεν προστατεύεται από την αρχή του 

περιορισμού των ενστάσεων κατά τα άρθρα 17 ν.5325/1932 και 22 

ν.5960/1933, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με όλες τις ενστάσεις που έχει ο 

οφειλέτης του κατά του δικαιοπαρόχου του ή των προγενέστερων αυτού 

οπισθογράφων, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος τη στιγμή κτήσης του τίτλου τις 

γνώριζε ή τις αγνοούσε.  

 

3.7.4.2. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας 

 

 Ως προς τις επιτρεπόμενες κατά του κομιστή του τίτλου ενστάσεις, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας, η οποία 

στερείται του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, διατηρώντας κύριο του τίτλου 

και δικαιούχο της απαίτησης τον οπισθογράφο237, και παρέχοντας απλώς 

στον υπέρ ου η οπισθογράφηση την εξουσία να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά, 

όχι για τον ίδιο, αλλά στο όνομα και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ως 

άμεσος αντιπρόσωπός του.  

Έτσι, οι εκ του τίτλου υπόχρεοι, όπως άλλωστε ορίζεται ρητώς και στα 

άρθρα 18 παρ. 2 ν.5325/1932 και 23 παρ. 2 ν.5960/1933,  μπορούν να 

αντιτάξουν κατά του κομιστή όλες τις ενστάσεις που θα είχαν κατά του 

οπισθογράφου - αντιπροσωπευόμενου, ανεξαρτήτως εάν ο κομιστής τις 

γνώριζε ή όχι, χωρίς όμως να μπορούν να προβάλλουν και τις ενστάσεις που 

πηγάζουν από τις σχέσεις τους με τον ίδιο τον κομιστή  του τίτλου και 

αντιπρόσωπο του οπισθογράφου (18§2 ν.5325/32 και 23§2 ν.5960/1933)238.  

Δικαιολογητικός λόγος της εν λόγω ρύθμισης είναι ότι διάδικος στη 

σχετική δίκη δεν είναι ο κομιστής, που ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος του 

οπισθογράφου239, αλλά ο ίδιος ο αντιπροσωπευόμενος οπισθογράφος. Έτσι, 

λ.χ. αν ο οφειλέτης του τίτλου έχει κατά του οπισθογράφου ανταπαίτηση 
                                                            
237 Βλ. Σκαλίδη Λ., ο.π., σ.60 
238 Βλ. Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ. 201, ΕφΑθ 2694/1990, ΕλλΔνη 1991.142, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 267, Ρόκα Ν., ο.π., 

σ. 91, ΕφΑθ 2964/90, ΕλλΔνη, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ. 103, ΑΠ 280/1997 ΝοΒ 1998.1233, ΕλλΔνη 1998 σσ. 

98,108, ΕφΔωδ 103/2006, Αρμ 2006/1942, ΕφΘες 437/2006, ΕπισκΕΔ 2006.557, ΑΠ 280/1997, ΕλλΔνη 1998.98, 

ΕφΑθ 1321/1995, Αρμ 1997.373, Ρόκα Ν., ο.π., σ. 91,  Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., τομ. 2, σ. 273 
239 Βλ. Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ.41 με τις εκεί παραπομπές. 
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επιδεκτική συμψηφισμού, η σχετική ένταση δύναται να προβληθεί κατά του 

κομιστή, ενώ αν η ανταπαίτηση αφορά τον κομιστή προσωπικά, δε δύναται να 

προβληθεί κατά αυτού240. 

 

3.7.4.3. Οπισθογράφηση του τίτλου εκ χαριστικής αιτίας 

 

Υποστηρίζεται από μέρος της θεωρίας, ότι κατ’ ανάλογη εφαρμογή του 

913 ΑΚ, (σύμφωνα με το οποίο εάν το αχρεωστήτως καταβληθέν μεταβιβαστεί 

από τον εις ον η καταβολή προς τρίτο με χαριστική πράξη, δύναται να 

αναζητηθεί από τον τρίτο), σε περίπτωση που ο κομιστής απέκτησε χωρίς 

αντάλλαγμα τη συναλλαγματική ή επιταγή βεβαρημένη με ενστάσεις, δε 

συντρέχει λόγος να προστατευτεί, ακόμα και αν είναι καλής πίστεως. Έτσι, 

επιτρέπεται η προβολή εναντίον του ενστάσεων που είχε ο οφειλέτης κατά του 

δικαιοπαρόχου του, χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων 17 ν.5325/1932 και 

22 ν.5960/1933241. 

 

3.7.4.4. Η οπισθογράφηση του τίτλου στο πλαίσιο σύμβασης 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική, κάτω από την οποία εξετάζει η 

ΜονΠρΠατρ 576/2003242 την περίπτωση οπισθογράφησης επιταγής, που 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο της σύμβασης εκχώρησης επιχειρηματικών μεταξύ 

του οπισθογράφου και του καθού η οπισθογράφηση.  

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω περίπτωση το δικαστήριο έκρινε ότι 

εφόσον η οπισθογράφηση έγινε στο πλαίσιο της εκχώρησης της απαίτησης 

της οπισθογράφου εταιρίας στον υπέρ ου οπισθογράφηση πράκτορα (factor), 

δυνάμει της μεταξύ τους συναφθείσας σύμβασης πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (ν.1950/1990), διαλαμβάνει τον χαρακτήρα της 

εκχώρησης, με αποτέλεσμα ο οφειλέτης της εκχωρηθείσας απαίτησης και 

                                                            
240 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ.120 
241 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 102, Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ. 35, Δελούκα Ν., ο.π., σ.130 
242 Σε Αρμ. 2004.1166 
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ταυτόχρονα εκδότης της επίδικης επιταγής να δικαιούται να προτείνει κατά του 

κομιστή όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή πριν από την 

αναγγελία, χωρίς αυτός (κομιστής) να καλύπτεται από την ευεργετική διάταξη 

του 22 ν.5960/1933243. 

  

3.8. Ενστάσεις που προτείνονται κατά του κακής πίστεως κομιστή 

 

Η παρεχόμενη από τα άρθρα 17 ν.5325/1932 και 22 ν.5960/1933 

προστασία του κομιστή, μέσω του απροβλήτου των ενστάσεων, δεν εκτείνεται 

μέχρι του σημείου να καλύπτει και τη δόλια στάση του. Το απόβλητο των 

προσωπικών ενστάσεων κατά τρίτου κομιστή κρίθηκε απαραίτητο για την 

προστασία, αφενός των αξιώσεων του καλόπιστου τρίτου, ο οποίος, λόγω του 

ιδιαίτερου τρόπου μεταβίβασης των εις διαταγήν αξιογράφων δε θα μπορούσε 

να είναι σε θέση να γνωρίζει τις προσωπικές σχέσεις του οφειλέτη του με τους 

προηγούμενους κομιστές, αφετέρου της κυκλοφοριακής ικανότητας του τίτλου 

και της μέσω αυτής διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, που θα 

δυσχεραίνονταν σε μεγάλο βαθμό αν ο οφειλέτης μπορούσε να εμποδίσει την 

ικανοποίηση του δανειστή του προβάλλοντάς του οποιαδήποτε ένσταση είχε 

κατά των λοιπών οπισθογράφων244.  

Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο κομιστής του τίτλου είναι κακόπιστος, 

γνωρίζει δηλαδή τις ενστάσεις που ο οφειλέτης του είχε κατά των 

προηγούμενων αυτού κομιστών, οι ανωτέρω αρχές δεν κρίνονται άξιες 

προστασίας. Κι αυτό διότι, αφενός δε συντρέχει κανένας λόγος προστασίας 

της αξίωσης του κακόπιστου κομιστή, ο οποίος έχοντας γνώση των 

προσωπικών ενστάσεων του οφειλέτη του θα μπορούσε να μην είχε δεχτεί 

τον τίτλο, αφετέρου δε θα μπορούσε να προτιμηθεί η ενίσχυση της 

κυκλοφορισιμότητας του τίτλου με κάθε κόστος, ήτοι ακόμα και με την 

προστασία της αξίωσης κακόπιστου κομιστή. Έτσι, τα άρθρα 17 ν.5325/1932 

και 22 ν.5960/1933 επιτρέπουν την προβολή κάθε ένστασης κατά του 

                                                            
243 Αντίθετα όμως η ΜονΠρΛευκ 617/2002, ΝοΒ 2003.490 
244 Βλ. Μάρκου Ι., Μελέτες στο δίκαιο της συναλλαγματικής, σ. 20 
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κομιστή, που κατά την κτήση του τίτλου ενήργησε «εν γνώσει του προς βλάβη 

του οφειλέτη».  

 

3.8.1. Η γνώση του κομιστή προς βλάβη του οφειλέτη 

 

Ως προς την έννοια της έκφρασης αυτής του νόμου, διάφορες απόψεις 

έχουν διατυπωθεί. Κρατούσα στη θεωρία και τη νομολογία είναι αυτή, κατά 

την οποία ο κομιστής για να μπορεί να δεχτεί ενστάσεις, χρειάζεται να 

ενήργησε έχοντας συνείδηση του ότι με την κτήση του τίτλου είναι δυνατόν να 

ματαιωθεί η προβολή ένστασης του οφειλέτη κατά προηγούμενου κομιστή και 

να επιτευχθεί έτσι η πληρωμή του, η οποία χωρίς τη μεταβίβαση αυτή δεν θα 

επιτυγχανόταν245. Η βλάβη του οφειλέτη συνίσταται στην απώλεια της 

δυνατότητας προβολής της ένστασής του. Αρκεί, ο αποκτών κομιστής να έχει 

ενδεχόμενο δόλο, ήτοι να γνωρίζει ότι με την απώλεια της ένστασης ενδέχεται 

να βλάψει τον οφειλέτη246 και να αποδέχεται αυτό το αποτέλεσμα ή να το 

ανέχεται ως δυνατό, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει πρόθεση βλάβης του247 ή 

συμπαιγνία με τον οπισθογράφο248. Ως γνώση εννοείται η πραγματική γνώση 

κατά τη συνηθισμένη αντίληψη249.  

Οι ενστάσεις, σε γνώση των οποίων πρέπει να τελεί ο κομιστής δεν 

είναι ανάγκη να είναι γεννημένες και ενεργείς κατά το χρόνο κτήσης του 

τίτλου, αλλά αρκεί κατά το χρόνο αυτό να υφίσταται η νομική τους βάση,  

έστω και αν οι πραγματικοί όροι της άσκησής τους ανέκυψαν 

μεταγενέστερα250. 

                                                            
245 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ.366, Παπαπολίτη Ν., Η προστασία του καλής πίστεως κομιστού της 

συναλλαγματικής και των καλής πίστεως πληρωτών αυτής , σ.82, Κιάντου Α., ο.π., σ. 232, Λουκόπουλο Α., ο.π., 

σ.160, Σκαλίδη  Λ., ο.π., σ.132, ΑΠ 274/1994, ΔΕΕ 1995.74, ΑΠ 433/2006, ΝοΒ 2006.1119, ΑΠ 1128/1994, 

ΕλλΔνη 1996 .647,  ΑΠ 281/2003, ΕΕμπΔ 2004.88, ΕφΛάρ 368/2002, ΕφΑθ 7453/2001, ΕλλΔνη 2002.481, ΕφΑθ 

6636/2001, ΕλλΔνη 2003.831, Δελούκα Ν., ο.π., σ.130 
246 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 211, ΑΠ 8/1994, ΕΕμπΔ 1994.441, ΑΠ 482/1990, ΕΕμπΔ 1992.245, ΕφΠειρ 

208/2000, ΔΕΕ 2000.639 
247 Βλ. όμως και Τσιριντάνη Α., ο.π., σ.229, όπου απαιτείται πρόθεση του κομιστή να παραβλάψει τα συμφέροντα του 

οφειλέτη.  
248 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.160 , ΕφΑθ 6272/1976, ΕΕμπΔ 1976.435,  Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 

258, με νομολογία Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 226 
249 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 365  
250 Βλ. Ρόκα Κ., ο.π., σ. 764 
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Η άγνοια του κομιστή του τίτλου για την ύπαρξη της ένστασης, 

συνεπεία βαρειάς αμέλειάς του δεν εξομοιώνεται με γνώση προς βλάβη του 

οφειλέτη και δεν αποκλείει την εφαρμογή του κανόνα του περιορισμού των 

ενστάσεων. Έτσι, ο εν λόγω περιορισμός επέρχεται ακόμη και αν ο νέος 

κομιστής κατά την κτήση του τίτλου αγνοούσε τις ενστάσεις του οφειλέτη από 

βαρειά αμέλεια251. 

Η γνώση του οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει τα περιστατικά εκείνα 

που θεμελιώνουν ορισμένη ένσταση, αλλά και την ίδια την ύπαρξη της 

ένστασης252. Γίνεται, ωστόσο, δεκτό ότι αυτός που γνωρίζει ότι μπορεί να 

βλάψει τον οφειλέτη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τελεί και εν γνώσει των 

ενστάσεων που θα μπορούσαν να προβληθούν253.  

Έχει υποστηριχθεί, ωστόσο, και η άποψη254, βάσει της οποίας για την 

κακή πίστη του κομιστή ο νόμος απαιτεί την ενεργό βούλησή του να ενεργήσει 

συναλλαγή επωφελή γι’ αυτόν, στην οποία το θύμα θα είναι ο οφειλέτης. Αυτό 

θα συμβεί λ.χ. αν ο κομιστής απέκτησε τον τίτλο σε τίμημα πολύ κατώτερο της 

ονομαστικής του αξίας, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση του οπισθογράφου 

του, του οποίου η απαίτηση ήταν τρωτή, λόγω ύπαρξης ένστασης 

προβαλλόμενης κατά αυτού, ή αν ο κομιστής γνώριζε κατά την κτήση του 

τίτλου ότι ο προκάτοχός του είχε προβεί στην άφεση χρέους προς τον 

οφειλέτη. 

 

3.8.2. Ο κρίσιμος για την ύπαρξη της κακής πίστης του κομιστή χρόνος 

 

Κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη καλής ή κακής πίστης του κομιστή, 

όπως προκύπτει από το ίδιο το γράμμα των άρθρων 17 ν.5325/1932 και 22 ν. 

5960/1933 είναι ο χρόνος κτήσης του τίτλου, δηλαδή ο χρόνος κατάρτισης της 

                                                            
251 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σσ. 257, 261 

252 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.292, Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 224, ΕφΑθ 4307/1970, ΕΕμπΔ 1971.226, ΠΠρΑθ 2987/1974, 

ΕΕμπΔ 1974.392, Κιούρτσογλου Κ., ο.π., σ.76, ΕφΑθ 1363/1972, Αρμ 1972.760, ΑΠ 537/1975, Νοβ 1975.1264, 

Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 364 
253 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 367, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.161 
254 Βλ. Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.161  
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εμπράγματης δικαιοπραξίας δόσης του τίτλου, ανεξαρτήτως του χρόνου που 

έγινε η οπισθογράφηση, και χωρίς να ασκεί επιρροή μεταγενέστερη γνώση255.  

Κατά συνέπεια, η γνώση του κομιστή αναφέρεται στις ενστάσεις που 

υπάρχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης και οι διατάξεις των άρθρων 17 

ν.5325/1932 και 22 ν.5960/1933 δεν εφαρμόζονται σε ενστάσεις που 

δημιουργούνται μεταγενέστερα, λ.χ. από τη μετά τη μεταβίβαση αντισυμβατική 

συμπλήρωση λευκής επιταγής/συναλλαγματικής εκ μέρους του κομιστή256. 

 

3.8.3. Το βάρος απόδειξης 

 

Δεδομένου ότι η καλή πίστη τεκμαίρεται πάντοτε στις συναλλαγές, για 

το ορισμένο και βάσιμο της εν λόγω ένστασης, ο ενιστάμενος οφειλέτης 

πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει, τόσο την ύπαρξη των ενστάσεων, τη 

γνώση τους από τον τρίτο κομιστή κατά την απόκτηση του τίτλου, όσο και τη 

συνείδηση του κομιστή ότι με την απόκτηση του τίτλου προκαλείται βλάβη 

στον οφειλέτη. Απαιτείται, δηλαδή, ο εκ του τίτλου υπόχρεος να επικαλεστεί 

εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, που θεμελιώνουν τη συνείδηση του 

κομιστή κατά την κτήση του τίτλου, για το ότι ο οφειλέτης βλάπτεται με τη 

μεταβίβασή του προς αυτόν257. Δεν αρκεί να διατυπωθεί αορίστως ότι «ο 

ενάγων είναι κακής πίστης, διότι γνώριζε την ύπαρξη της ένστασης» ή ότι 

«κατά την κτήση ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη»258, ενώ αν 

δεν αναφέρεται και το στοιχείο της βλάβης, η ένσταση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, καθώς βλάβη δεν υπάρχει στην απλή γνώση του κομιστή κατά 

την κτήση του τίτλου ότι υπάρχουν οι εν λόγω ενστάσεις259. 

Η συνείδηση, ως στοιχείο υποκειμενικό είναι δύσκολο να αποδειχθεί, 

είναι όμως δυνατό να τεκμαρθεί, εφόσον αποδειχτεί η επέλευση πραγματικής 
                                                            
255 Βλ. Μάρκου Ι., Δίκαιο συναλλαγματικής, σ. 259, ιδίου, Δίκαιο επιταγής,  σ. 212, Κιάντου Α., ο.π., σ.294, Τσιριντάνη 

Α., ο.π., σ.230, ΕφΑθ 3816/2006, ΔΕΕ 2006.1287, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ.160 
256 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ. 259, ΑΠ 673/1967, ΕΕΝ 1968.229, ΑΠ 726/1963, ΕΕμπΔ 1964.467 
257 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σσ.  257, με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία, 259, ΑΠ 1672/1988, ΕλλΔνη 1990.1415, 

ΕφΑθ 446/1999, ΕλλΔνη 40.1137, ΜονΠρΒολ 168/2004, ΕπισκΕΔ 2005.197, Μάρκου Ι., ο.π., σ.260, ΕφΘες 

2326/1990, Αρμ 45.1111, ΜονΠρΔρ 41/1990, Αρμ 45.1123, ΕιρΑθ 359/1985, ΕΕμπΔ 1985.675, ΑΠ 1672/1988, 

ΕλλΔνη 1990.1415 
258 Βλ. Γιαννόπουλο Σ., ο.π., σ.31 
259 Βλ. Καραμανλή – Μπαρουτάκη Αθ., Το δίκαιο της επιταγής, σ.169 
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βλάβης στον οφειλέτη, λόγω της ματαίωσης της δυνατότητας προβολής της 

ένστασης εξαιτίας της μεταβίβασης, καθώς και η γνώση της ένστασης αυτής. 

Στη συνέχεια, ο κομιστής βαρύνεται να ανταποδείξει την ύπαρξη συνθηκών 

από τις οποίες συνάγεται ότι δεν είχε συνείδηση του ότι με την ενέργειά του 

βλάπτει τον οφειλέτη260. Υποστηρίζεται, ωστόσο, και η άποψη, κατά την οποία 

ο ενιστάμενος πρέπει να αποδείξει αμφότερα τα στοιχεία, τόσο της γνώσης, 

όσο και του σκοπού βλάβης του οφειλέτη261, διότι ο σκοπός βλάβης  του 

οφειλέτη είναι στοιχείο όλως διακεκριμένο της γνώσης, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να αποτελεί και την αποκλειστική αιτία κτήσης του τίτλου. Τέλος, 

έχει υποστηριχθεί262, ότι εάν ο οφειλέτης αποδείξει ότι ο κομιστής γνώριζε τα 

πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ένσταση, θα συνάγεται κατά 

κανόνα ότι ο κομιστής είχε συνείδηση της βλάβης που μπορεί να του 

προξενήσει, χωρίς δηλαδή να πρέπει να αποδείξει και την επέλευσή της, διότι 

εκείνος που αποκτά τον τίτλο, τον αποκτά για να ασκήσει τα δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτόν, μολονότι γνωρίζει την ύπαρξη ενστάσεων. 

 

3.8.4. Η ένσταση κατάχρησης της σχέσης αντιπροσώπευσης 

 

Στην κατηγορία ενστάσεων που προβάλλονται κατά του τρίτου 

κακόπιστου κομιστή ανήκει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, και η ένσταση 

της κατάχρησης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας από την πλευρά του 

αντιπροσώπου. Κατάχρηση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας υπάρχει όταν η 

επιχειρηθείσα από τον αντιπρόσωπο δήλωση βουλήσεως εμπίπτει μεν στα 

όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης, είναι όμως προφανώς αντίθετη προς τα 

συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου ή προς το σκοπό της 

αντιπροσωπευτικής εξουσίας, έτσι ώστε να προκύπτει ότι ουδέποτε θα 

μπορούσε να επιχειρηθεί προσωπικώς από τον αντιπροσωπευόμενο263.  

                                                            
260 Βλ. Λεμπέση – Ανδρέου, ο.π., σ. 368, Κιάντου Α., ο.π, σ.294,  
261 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 227, ΕφΘες 1652/1977, Αρμ 1978.327, Λουκόπουλο Α., ο.π., σ. 161, ο οποίος βέβαια 

αναγνωρίζει τη δυσχέρεια απόδειξης της ενδιάθετης βούλησης του ενάγοντος κομιστή, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 260, 

Ρόκας Κ, ο.π., σ. 764, Αναστασιάδη Ηλ., ο.π., τομ. 2, σ. 236 
262 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ. 102, Σκαλίδη Λ., ο.π., σ. 132, ΕφΑθ 1192/1975, ΕΕμπΔ 1975.259, ΕφΑθ 507/1977, ΕΕμπΔ 

1977.435επ. Ρόκα Κ., ο.π., σ. 764 
263 Βλ. Καράση Μ., ο.π., σ. 162 
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Βάσει των γενικών αρχών του αστικού δικαίου, που προασπίζονται την 

προστασία των τρίτων, γίνεται δεκτό ότι ο αντιπροσωπευόμενος δεσμεύεται 

κατ’ αρχήν από αυτή τη δήλωση βουλήσεως του αντιπροσώπου, έχοντας 

εναντίον του τις αξιώσεις από την εσωτερική τους σχέση. Αν όμως ο 

αντισυμβαλλόμενος τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την κατάχρηση, η 

δικαιοπραξία δε δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο, και εφαρμόζονται οι 

229επ. ΑΚ, ενώ αν υπήρχε συμπαιγνία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο και τον 

τρίτο, η δικαιοπραξία είναι άκυρη κατ’ 178 ΑΚ264.  

Προσαρμόζοντας τις γενικές αυτές αρχές στο δίκαιο των αξιογράφων 

και στον θεσμό του ενστασιακού περιορισμού, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 

αντιπροσωπευόμενος οφειλέτης μπορεί να προτείνει έναντι του τρίτου 

κομιστή την ένσταση της κατάχρησης της εξουσία τους αντιπροσώπου του 

μονάχα εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω εξεταζόμενες προϋποθέσεις της 

γνώσης της εν λόγω έντασης από τον τρίτο κομιστή και της ενέργειάς του 

προς βλάβη του ενιστάμενου οφειλέτη265. Βαρειά αμέλεια του κομιστή, ως 

προς τη γνώση της αντιπροσώπευσης, κατά το γράμμα των 17 ν.5325/1932 

και 22 ν.5960/1933 δεν αρκεί.  

Στην περίπτωση που ο τρίτος κομιστής βρισκόταν σε συμπαιγνία με 

τον αντιπρόσωπο του οφειλέτη, η μεταξύ τους βασική σχέση, ως αντίθετη στα 

χρηστά συναλλακτικά ήθη είναι άκυρη (178ΑΚ), και κατά συνέπεια η εκ του 

χρηματόγραφου απαίτηση του τρίτου κομιστή  αχρεωστήτως καταβληθείσα. 

Αντίθετα, αν ο τρίτος κομιστής δεν τελούσε σε συμπαιγνία με τον οφειλέτη 

μπορεί να στραφεί με τις γενικές διατάξεις (229, 231 ΑΚ) κατά του 

αντιπροσώπου και να ζητήσει από αυτόν την καταβολή του χρηματικού 

ποσού της επιταγής ή συναλλαγματικής.   

 

 

 

                                                            
264 Βλ. Καράση Μ., ο.π., σ. 162  Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.145, ΑΠ 619/1992, ΕλλΔνη 34.84, ΕφΑθ 7453/2001, ΕλλΔνη 

2002.482, ΕφΑθ 4231/1977, Αρμ 1978.251, ΑΠ 99/2001, ΕλλΔνη 42.730, ΕφΔωδ, Ά Δημοσίευση Νόμος 
265 Βλ. Μάρκου Ι., ο.π., σ.145, ΑΠ 619/1992, ΕλλΔνη 34.84, ΕφΑθ 7453/2001, ΕλλΔνη 2002.482, ΕφΑθ 4231/1977, 

Αρμ 1978.251, ΑΠ 99/2001, ΕλλΔνη 42.730, ΕφΔωδ, Ά Δημοσίευση Νόμος 
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§4. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ (ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΚΟΜΙΣΤΗ) ΕΠΙΤΑΓΗ 

 

4.1 Η  έννοια των ανώνυμων αξιογράφων 

 

Ανώνυμα αξιόγραφα είναι αυτά, στα οποία δεν αναγράφεται καθόλου 

το όνομα του δικαιούχου στο κείμενο του εγγράφου, εκείνα, στα οποία 

αναγράφεται η ρήτρα «εις τον κομιστή», καθώς και εκείνα, στα οποία 

προστίθεται διαζευκτικά η ρήτρα «εις τον κομιστή» (λ.χ. πληρώσατε στον Α ή 

στον κομιστή)266. Λόγω της έλλειψης αναφοράς ορισμένου δικαιούχου, το 

ενσωματωμένο σε αυτά δικαίωμα το ασκεί αυτός που κάθε φορά είναι 

κομιστής του τίτλου.  

Τα αξιόγραφα αυτής της κατηγορίας μεταβιβάζονται με κληρονομική 

διαδοχή και εν ζωή όπως τα κινητά (1034ΑΚ), ήτοι με συμφωνία για την από 

κοινού μεταβίβαση των επί και εκ του τίτλου δικαιωμάτων και παράδοση της 

φυσικής εξουσίασης του τίτλου267. Χωρεί, ωστόσο και πρωτότυπη κτήση του 

δικαιώματος που ενσωματώνουν, όταν τη στιγμή της κτήσης του εγγράφου ο 

κομιστής είναι καλόπιστος (1036ΑΚ), ακόμα κι αν ο τίτλος έχει απολεστεί ή 

κλαπεί (1039ΑΚ)268. Αν οπισθογραφηθεί ανώνυμη τραπεζική επιταγή, το 

αξιόγραφο εξακολουθεί να είναι ανώνυμο, εχούσης της οπισθογράφησης 

μόνο εγγυητικό και όχι μεταβιβαστικό αποτέλεσμα269. Εκχώρηση δικαιώματος 

που έχει ενσωματωθεί ανώνυμα είναι ασυμβίβαστη προς την ανώνυμη 

ενσωμάτωση και κατά την ορθότερη γνώμη και αποκλείεται270.  

Χαρακτηριστικό της πλήρους ενσωμάτωσης, δηλαδή της υποταγής 

τους δικαιώματος «εκ του εγγράφου» στο δικαίωμα «επί του εγγράφου», που 

χαρακτηρίζει την εν λόγω κατηγορία αξιογράφων, είναι το γεγονός ότι ο 

κάτοχός τους θεωρείται νόμιμος κομιστής τους (1110ΑΚ), άρα προκειμένου να 

ασκήσει το δικαίωμά του δε χρειάζεται ν’ αποδείξει την ουσιαστική του 
                                                            
266Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σσ.40, 248, Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σ. 28, ΕφΑθ 8851/2005, ΕΕμπΔ 2006/616, 

Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ.182 
267 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ. 86 
268 Βλ. Ρόκα Ν, ο.π., σ.18, Κορδή Μ., ο.π., σ. 28 
269 Βλ. Δελούκα Ν., ο.π., σ.249, Κιάντου Α., ο.π., σ. 367, Μάρκου Ι., Δίκαιο επιταγής, σ. 200 
270 Βλ. Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σ. 24 
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νομιμοποίηση. Η κατοχή του τίτλου δημιουργεί μαχητό τεκμήριο 

νομιμότητας271, το οποίο ο οφειλέτης οφείλει να καταρρίψει (βλ κατωτέρω, 

υπό 4.2.1).   

Λόγω του υψηλότερου δυνατού βαθμού εμπορευσιμότητας που τα 

αξιόγραφα αυτά παρουσιάζουν272, η έκδοσή τους είναι περιορισμένη από το 

νόμο (άρθρο 68 ν.δ. 1923 σε συνδυασμό με ειδικότερες διατάξεις). Κατά 

συνέπεια, από τα δύο υπό εξέταση αξιόγραφα μονάχα η τραπεζική επιταγή 

μπορεί να εκδοθεί εις τον κομιστή (άρθρο 5 εδ. α ν.5960/1933), κάτι που θα 

γίνει είτε αν δεν αναγράφεται σε αυτήν καθόλου το όνομα του λήπτη της, είτε 

αν αναγράφεται επί του τίτλου, αποκλειστικά ή διαζευκτικά, η ένδειξη «εις τον 

κομιστή».  

 

4.2. Οι επιτρεπόμενες ενστάσεις του οφειλέτη επιταγής «εις τον 
κομιστή» κατά του οφειλέτη 

  

 Η διάταξη του άρθρου 892ΑΚ ορίζει τις εντάσεις που ο οφειλέτης 

ανώνυμου αξιογράφου δικαιούται να αντιτάξει κατά του κομιστή του. Από το 

συνδυασμό της σχετικής διάταξης με το εμπράγματο δίκαιο των ανώνυμων 

αξιογράφων, προκύπτει το σύνολο των ενστάσεων του εναγόμενου οφειλέτη, 

των οποίων η ανάλυση ακολουθεί273.  

 

4.2.1. Έλλειψη νομιμοποίησης του κομιστή 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατοχή του τίτλου ανώνυμου 

αξιογράφου, ήτοι και ανώνυμης τραπεζικής επιταγής, δημιουργεί μαχητό 

τεκμήριο νομιμότητας274, το οποίο ο οφειλέτης οφείλει να καταρρίψει. 

Επιτρέπεται, δηλαδή, στον οφειλέτη να αμφισβητήσει την κυριότητα του 

κομιστή επί του τίτλου και συνεπώς να αμφισβητήσει την ουσιαστική του 

                                                            
271 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 29, Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ. 226 
272 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 29 
273 Βλ. Γεωργακόπουλο, ο.π., σ.30 
274 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ. 29 
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νομιμοποίηση προς άσκηση του δικαιώματος, την οποία πάντως οφείλει να 

επικαλείται και να αποδεικνύει275.  

Η εν λόγω ένσταση, βάλει κατά της ενεργητικής νομιμοποίησης του 

κομιστή του τίτλου και όχι κατά της ουσιαστικής βασιμότητας της απαίτησής 

του, όπως οι παρακάτω αναφερόμενες, κατά συνέπεια η αποδοχή της θα έχει 

ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής ή διαταγής πληρωμής ως 

απαράδεκτης (βλ. και ανωτέρω, σ.12).  

Ο οφειλέτης προβάλλει ελεύθερα την ένσταση αυτή, όπως προκύπτει 

από το άρθρο 888ΑΚ προς τον κομιστή που βαρύνεται με το σχετικό 

ελάττωμα, ένσταση που φαίνεται να αφορά το εμπράγματο επί του τίτλου 

δικαίωμα, ωστόσο κατ’ ορθότερη ερμηνεία αφορά και το ενσωματωμένο 

δικαίωμα, αφού αυτό είναι απόλυτα παρακολουθηματικό του εμπράγματου 

δικαιώματος στο αξιόγραφο276. 

 

4.2.2. Ενστάσεις που αφορούν την ακυρότητα του τίτλου 

 

Οι εντάσεις αυτής της κατηγορίας αμφισβητούν το κύρος της έκδοσης 

του ανώνυμου χρεογράφου, ήτοι στην εν λόγω περίπτωση της ανώνυμης 

επιταγής. Στην ουσία, βάλλουν κατά της εγκυρότητας της δήλωσης βούλησης 

του εκδότη της277, του οποίου η δήλωση είναι και η μόνη που προκύπτει από 

τον τίτλο, και ταυτίζονται από άποψη περιεχομένου με τις επιτρεπόμενες από 

το άρθρο 78 παρ.2, εδ.α, ν.δ. 1923 εντάσεις, σχετικές με την ανυπαρξία της 

δήλωσης βούλησης του οφειλέτη (για τις επιμέρους κατηγορίες και τις 

προϋποθέσεις προβολής τους πρβλ. σ.12επ.). 

 

4.2.3. Ενστάσεις που προκύπτουν από το έγγραφο 

 

Εφόσον το δικαίωμα του κομιστή καθορίζεται από το περιεχόμενο του 

τίτλου, οποιοιδήποτε περιορισμοί του δικαιώματος που συνάγονται από το 

                                                            
275 Βλ. Μάρκου Ι., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, σ. 86, Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σ. 28 
276 Βλ. Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σ. 30 
277 Βλ. Αντάπαση, ο.π., σ.497 
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κείμενό του μπορούν να θεμελιώσουν ενστάσεις του οφειλέτη του. Οι 

ενστάσεις αυτές προτείνονται κατά παντός κομιστή, αφού ο εκδότης 

υπόσχεται παροχή σύμφωνη με το περιεχόμενο του τίτλου278 και αναλύονται 

ειδικότερα στις κατωτέρω κατηγορίες: 

 

4.2.3.1. Ενστάσεις που βασίζονται στην έλλειψη των αναγκαίων κατά 

το άρθρο 1 ν. 5960/1933 τυπικών στοιχείων του τίτλου, εφόσον δε χωρεί 

αναπλήρωση τους κατά το άρθρο 2 ν. 5960/1933. 

 

4.2.3.2. Οι εντάσεις της ολικής ή μερικής εξόφλησης, εφόσον έγινε 

σχετική σημείωση στον τίτλο, κατά το άρθρο 34 ν.5960/1933, καθώς και της 

άφεσης χρέους, εφόσον η σχετική δήλωση του κομιστή σημειώθηκε στον τίτλο 

και υπογράφηκε από τον κομιστή279. 

 

4.2.3.3. Η ένσταση της ακύρωσης του τίτλου, εφόσον η βούληση του 

κομιστή ν’ ακυρωθεί ο τίτλος προκύπτει κατά τρόπο απροκάλυπτο από αυτόν, 

κάτι που γίνεται όταν επί αυτού αναγράφεται υπογεγραμμένη από τον κομιστή 

η λέξη «άκυρος». Μία τέτοια δήλωση επί του τίτλου της ανώνυμης επιταγής 

συνεπάγεται ότι ο τίτλος παύει να παράγει τα έννομα αποτελέσματά του και 

συνεπώς είναι αδύνατη η επανακυκλοφορία του280. 

 

4.2.3.4. Η ένταση της διαγραφή του τίτλου, η οποία είναι συναφής με 

την προηγούμενη, δε βασίζεται όμως κατά κυριολεξία στον τίτλο, διότι η 

διαγραφή δεν περιβάλλεται με την υπογραφή του κομιστή τον τύπο του 

εγγράφου, αλλά εκδηλώνεται συνήθως με τον χιασμό του τίτλου. Τα στοιχεία 

αυτά, θίγοντας το σώμα του τίτλου, δημιουργούν τεκμήριο αναφορικά με την 

ύπαρξη της βούλησης ακύρωσης του τίτλου281. 

 

                                                            
278 Βλ. Αντάπαση, ο.π., σ.500 
279 Βλ. Αντάπαση, ο.π.  
280 Βλ. Αντάπαση, ο.π., Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 208 
281 Βλ. Αντάπαση, ο.π., Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 208 
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4.2.3.5. Η ένσταση της παραγραφής και της έκπτωσης, παρόλο που 

αυτές συνάγονται μόνο έμμεσα από τον τίτλο, δηλαδή σε συνδυασμό με το 

κείμενο του νόμου. 

 

4.2.3.6. Η ένσταση από τη μερική τριτεγγύηση, με την προβολή της 

οποίας ο τριτεγγυητής αρνείται να πληρώσει όλο το ποσό, δεχόμενος να 

πληρώσει μόνο το ποσό για το οποίο έχει υπογράψει282. 

 

4.2.4. Ενστάσεις που ανήκουν στον οφειλέτη άμεσα κατά του κομιστή 

(προσωπικές) 

 

 Οι ενστάσεις της εν λόγω κατηγορίας ταυτίζονται εννοιολογικά με τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο 78 παρ.2, εδ.γ του ν.δ. 1923 ενστάσεις, η 

κατηγοριοποίηση και το περιεχόμενο των οποίων αναπτύχθηκε λεπτομερώς 

παραπάνω (βλ. ανωτέρω, σ.23επ.). Μόνη διαφορά είναι ότι η ένσταση της 

έλλειψης της σύμβασης δόσης – λήψης, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να 

προταθεί  στην περίπτωση της ανώνυμης τραπεζικής επιταγής, η οποία 

μεταβιβάζεται εν ζωή όπως τα κινητά, ήτοι με συμφωνία και παράδοση στον 

κομιστή, χωρίς να χρειάζεται οπισθογράφηση αυτής.   

 

4.2.5. Ενστάσεις που προτείνονται κατά του κακής πίστεως κομιστή  

 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες προσωπικές ενστάσεις δεν προβάλλονται 

κατά του μεταγενέστερου καλόπιστου κομιστή που εμπιστεύτηκε το 

περιεχόμενο του τίτλου, διότι αυτός δεν είναι σε θέση να ερευνήσει τα 

περιστατικά που έδωσαν αφορμή στην έκδοση της ανώνυμης επιταγής και τις 

προσωπικές σχέσεις του εκδότη με προηγούμενους κομιστές283. Αυτονόητο 

είναι ότι το απρόβλητο των προσωπικών ενστάσεων κατά καλόπιστου τρίτου 

κομιστή ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο τίτλος μεταβιβάστηκε με 

συμφωνία και παράδοση, και όχι όταν η μεταβίβαση έγινε με καθολική 

                                                            
282 Βλ. Αναστασόπουλο Γ., ο.π., σ. 203  
283 Βλ. Αντάπαση, ο.π., σ.501 
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διαδοχή (με κληρονομιά ή συγχώνευση εταιριών), καθώς ο καθολικός 

διάδοχος δεν αποκτά δικαίωμα αυτόνομο284. 

Διαφορετικές απόψεις, ωστόσο, έχουν υποστηριχθεί ως προς τη 

δυνατότητα προβολής των προσωπικών ενστάσεων κατά κακόπιστου τρίτου, 

καθώς και ως προς τις απαραίτητες για την προβολή αυτή προϋποθέσεις. 

Κατά μία άποψη, οι προσωπικές ενστάσεις να μπορούν να προβληθούν και 

κατά τρίτου κομιστή, εφόσον αυτός κατά την κτήση του τίτλου ενήργησε «εν 

γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη», κατ’ αναλογική εφαρμογή του 22 ν. 

5960/1933285. 

Κατ’ άλλη άποψη286, η ανωτέρω ερμηνεία του 892ΑΚ δε συμβιβάζεται 

με τη ρύθμιση που η κατηγορηματική διατύπωση της διάταξης υπαγορεύει και 

η οποία δεν εξήρτησε την προβολή των προσωπικών ενστάσεων κατά τρίτου 

κομιστή από την καλή του πίστη. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, μία τέτοια 

ερμηνευτική εκδοχή είναι περιττή, καθώς ο νομοθέτης έδωσε στον εκδότη τη 

δυνατότητα να αντιτάξει στον κομιστή την ένσταση της κατάχρησης 

δικαιώματος287. Η ένσταση αυτή στηρίζεται απευθείας στο 892ΑΚ, ως 

ένσταση του οφειλέτη αμέσως κατά του κομιστή, και καλύπτει και την 

περίπτωση που ο τρόπος κτήσης του ασκούμενου δικαιώματος είναι έκδηλα 

αντίθετος με τη συναλλακτική καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.  

Συνεπώς, η κακόπιστη κτήση του τίτλου και ειδικότερα η συνδρομή των 

στοιχείων των άρθρων 17 ν.5325/1932 και 22 ν.5960/1933 συνιστούν 

περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος και κάνουν περιττή την 

προσπάθεια αναλογικής εφαρμογής τους. Περιορισμός, άλλωστε, της 

δυνατότητας προβολής των εν λόγω ενστάσεων κατά τρίτου κομιστή μόνο 

στις περιπτώσεις που ο κομιστής ενήργησε «εν γνώσει προς βλάβη του 

οφειλέτη», δεν είναι από νομοθετικής άποψης σκόπιμος. 

Έτσι, όταν η συμπεριφορά του κομιστή κατά την κτήση του τίτλου είναι 

έκδηλα ασυμβίβαστη με την ευθύτητα και εντιμότητα που πρέπει να 

                                                            
284 Βλ. Τσιριντάνη Α., ο.π., σ. 222, Αντάπαση, ο.π., σ.503, Μάρκου Ι., ο.π., σ. 123 
285 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σ.168, Αντάπαση, ο.π., σ.503 με τις εκεί παραπομπές, ΕιρΑθ 3771/1971, ΑρχΝ κγ.168 
286 Πρβλ, Αντάπαση, ο.π., σ.504, Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σσ. 30 -32 
287 Βλ. όμως και Μάρκου Ι., ο.π., σ. 123, ο οποίος φαίνεται να δέχεται την προβολή των προσωπικών εντάσεων κατά 

τρίτου κομιστή, μόνο στην περίπτωση της καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής.  
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πρυτανεύουν στις συναλλαγές, ο οφειλέτης μπορεί να του αντιτάξει ότι η 

αξίωσή του να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο του δικαιώματος είναι 

καταχρηστική και να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής στο μέτρο που 

επιβάλλει στη συγκεκριμένη περίπτωση η σύμφωνη με τη συναλλακτική καλή 

πίστη και τα χρηστά ήθη άσκηση του δικαιώματος. Η ένσταση της 

αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς του κομιστή, συνήθως έχει αυτοτελή πηγή 

το δόλο του κομιστή κατά την κτήση του τίτλου, χωρίς, ωστόσο, να 

προϋποθέτει πάντα την πρόθεση του κομιστή να βλάψει τον οφειλέτη, αλλ’ 

απλώς συμπεριφορά αντικειμενικά αντίθετη με τη χρηστή συναλλακτική τάξη. 

Αυτονόητο είναι ότι για τη στοιχειοθέτηση της δεν αρκεί η αμέλεια του κομιστή, 

έστω και βαρειά288. 

Ο οφειλέτης, προτείνοντας κατά του κομιστή την ένσταση καταχρήσεως 

του δικαιώματός του, υποχρεούται να προβάλλει έγκαιρα και ν’ αποδείξει τα 

περιστατικά που τη στηρίζουν και ειδικότερα την αιτιώδη σχέση με το 

δικαιοπάροχο του κομιστή, από την οποία πηγάζει η προσωπική ένσταση 

που αποκλείεται με τον αθέμιτο τρόπο κτήσεως του τίτλου από τον τελευταίο. 

Έτσι, οι προσωπικές εντάσεις κατά του μεταβιβάσαντος, παρόλο που δεν 

προβάλλονται αυτοτελώς, θεμελιώνουν και καθορίζουν την καταχρηστική 

άσκηση του δικαιώματος από το νέο κομιστή, ασκώντας ουσιώδη επιρροή στη 

διαμόρφωση της νομικής του θέσης.  

 

§5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση των ενστάσεων που ο εκ του 

χρηματόγραφου οφειλέτης έχει δικαίωμα να προτείνει κατά του κομιστή του, 

προς παράλυση της αξίωσής του, διαφαίνεται η προσπάθεια του νομοθέτη να 

συγκεράσει, τόσο τα αντιτιθέμενα μεταξύ κομιστή και οφειλέτη του τίτλου 

συμφέροντα, όσο και την εξυπηρέτηση της ταχύτητας και ευελιξίας των 

εμπορικών συναλλαγών με αυτά.  

Καθοριστικό κριτήριο σε αυτή την προσπάθεια αποδεικνύεται το κατά 

πόσο η ανάγκη προστασίας του εκάστοτε ενδιαφερόμενου είναι τέτοιου 

                                                            
288 Βλ. Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σσ. 30,31 
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βαθμού, ώστε να αξίζει να παραμεριστεί για χάρη της η κυκλοφοριακή 

δεινότητα του τίτλου, που ως στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον θεσμό 

των αξιογράφων, έχει προτεραιότητα.  

Συμπερασματικά, σε όσες περιπτώσεις δεν εξαίρει προστασίας η 

ταχύτητα κυκλοφορίας του τίτλου, λ.χ. στα ονομαστικά αξιόγραφα, η προβολή 

των ενστάσεων του οφειλέτη δε γνωρίζει κανέναν περιορισμό. Αντίθετα, όταν 

η κυκλοφοριακή δεινότητα του τίτλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος 

του αξιογράφου, ήτοι στα εις διαταγήν και ανώνυμα αξιόγραφα, η 

εξυπηρετούμενη από τον ενστασιακό περιορισμό προστασία του κομιστή 

παραμερίζεται μονάχα: όταν αυτός δε χρίζει ανάγκης προστασίας, κάτι που 

συμβαίνει όταν ο οφειλέτης έχει προσωπικές κατά αυτού ενστάσεις, όταν είναι 

κακής πίστης, ή όταν εύκολα από το κείμενο του τίτλου μπορεί να διαγνώσει 

τις υπάρχουσες ενστάσεις, ή τέλος χάριν της εξυπηρέτησης ανώτερων και 

σημαντικότερων αρχών του συνόλου του ιδιωτικού δικαίου,  όπως λ.χ. του 

ανυπόστατου της δικαιοπραξίας χωρίς της ύπαρξη έγκυρης δήλωσης 

βούλησης. 

Την απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο η ανωτέρω επιλογή του 

νομοθέτη είναι ή όχι αποτελεσματική έχει δώσει η οικονομική πραγματικότητα, 

αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας έχουν από καιρό καταστεί τα 

χρηματόγραφα, με τη συμβολή τους στην κυκλοφορία του κοινωνικού 

πλούτου289. Όπως χαρακτηριστικά δε έχει ειπωθεί για την εν λόγω συμβολή 

του θεσμού των χρηματογράφων «ως νομική ισοδύναμη παράσταση του 

επενδυσιακού χρηματικού ή εμπορευματικού πλούτου, είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό της νεώτερης οικονομίας που αν δεν ήταν αξιογραφημένη δε 

θα είχε τη σημερινή ζωηρότητα, έκταση και πλούτο290». 

 

 

                                                            
289 Βλ. Κιάντου Α., ο.π., σ.1 
290 Βλ. Γεωργακόπουλο Λ., ο.π., σ.23 
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