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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΥΠΑΓΩΓΗΣ	 ΣΤΟΝ	Ν.	 3869/2010	 –	 ΕΛΛΕΙΨΗ	

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΙ	ΔΟΛΟΥ	
	

Το	 άρθρο	 1	 Ν.	 3869/2010,	 όπως	 αρχικά	 θεσμοθετήθηκε,	 όριζε:	
«Φυσικά	 πρόσωπα	 που	 δεν	 έχουν	 πτωχευτική	 ικανότητα	 και	 έχουν	
περιέλθει,	 χωρίς	 δόλο,	 σε	 μόνιμη	 αδυναμία	 πληρωμής	 ληξιπρόθεσμων	
χρηματικών	 οφειλών	 τους	 (εφεξής	 οφειλέτες)	 δικαιούνται	 να	 υποβάλουν	
στο	αρμόδιο	δικαστήριο	 την	αίτηση	που	προβλέπεται	στην	παράγραφο	1	
του	 άρθρου	 4	 για	 τη	 ρύθμιση	 των	 οφειλών	 αυτών	 και	 απαλλαγή.	 Την	
ύπαρξη	δόλου	αποδεικνύει	ο	πιστωτής.».	Με	τη	διάταξη	αυτή	ορίσθηκε	το	
πεδίο	εφαρμογής	του,	ήτοι	τα	πρόσωπα	που	δύνανται	να	ενταχθούν	στις	
διατάξεις	του	νόμου	αυτού.	Με	τον	Ν.	4336/20151	προστέθηκε	στο	άρθρο	
αυτό	ρητή	αναφορά	στο	άρθρο	2	ΠτΚ,	συγκεκριμένα	ορίζεται	πλέον	ότι	
αναφέρεται	 σε	 πρόσωπα	 «που	 στερούνται	 πτωχευτικής	 ικανότητας	 υπό	
την	έννοια	του	άρθρου	2	του	ν.	3588/2007».	 Για	 την	υπαγωγή,	συνεπώς,	
του	οφειλέτη	στις	διατάξεις	του	Ν.	3869/2010	πρέπει	να	πληρούνται	οι	
ακόλουθες	προϋποθέσεις:	Ο	οφειλέτης	να	είναι	φυσικό	πρόσωπο,	να	μην	
έχει	πτωχευτική	 ικανότητα	και	 να	 έχει	περιέλθει,	 χωρίς	δόλο,	σε	μόνιμη	
αδυναμία	πληρωμής	των	ληξιπρόθεσμων	οφειλών	του.	

Συνοπτικά,	 ως	 προς	 την	 προϋπόθεση	 της	 ολικής	 και	 μόνιμης	
αδυναμίας	 πληρωμής,	 επισημαίνεται	 ότι,	 αν	 και	 η	 έννοια	 αυτή	 είναι	
γνωστή	 από	 το	 Πτωχευτικό	 Δίκαιο,	 σε	 αντίθεση	 με	 όσα	 ορίζονται	 στον	
Πτωχευτικό	 Κώδικα,	 για	 την	 υπαγωγή	 στον	 Ν.	 3869/2010	 δεν	 αρκεί	 η	
επαπειλούμενη	 αδυναμία	 πληρωμής.	 Αντίθετα,	 ο	 οφειλέτης	 πρέπει	 να	
βρίσκεται	ήδη	σε	γενική	και	μόνιμη	ανεπάρκεια	ή	έλλειψη	ρευστότητας.	
Αδυναμία	 πληρωμής	 σημαίνει	 ανικανότητα	 του	 οφειλέτη	 να	 εξοφλήσει	
τους	 πιστωτές	 του,	 εξαιτίας	 έλλειψης	 ρευστότητας,	 δηλαδή	 έλλειψης	
όσων	 χρημάτων	 απαιτούνται	 για	 να	 μπορεί	 ο	 οφειλέτης	 να	

																																																								
1	Βλ.	παρ.	1	του	άρθρου	1	της	ΥΠΟΠΑΡ.	Α.4	του	άρθρου	2	του	Ν.	4336/2015	(ΦΕΚ	Α	94/14-8-
2015),	που	καταλαμβάνει,	σύμφωνα	με	την	παρ.	5	του	άρθρου	2	της	ΥΠΟΠΑΡ.	Α.4	του	άρθρου	2	
του	ίδιου	νόμου,	τις	αιτήσεις	που	υποβάλλονται	μετά	την	έναρξη	ισχύος	του,	δηλαδή	μετά	από	
την	 υπογραφή	 από	 τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 της	 Σύμβασης	 Χρηματοδοτικής	 Διευκόλυνσης	 της	
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	Β	του	άρθρου	3	του	ίδιου	νόμου.		
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ανταποκρίνεται	στα	ληξιπρόθεσμα	χρέη	του,	έστω	και	αν	έχει	ακίνητη	ή	
άλλη	περιουσία,	η	οποία,	όμως,	δεν	μπορεί	να	ρευστοποιηθεί	αμέσως.	Για	
τον	προσδιορισμό	της	ρευστότητας	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	το	εισόδημα	του	
οφειλέτη,	 από	 οποιαδήποτε	 πηγή	 και	 ιδίως	 από	 την	 εργασία	 του	 και	 η	
δυνατότητα	 συνεισφοράς	 του	 συζύγου	 στα	 βάρη	 της	 (υπαρκτής	 και	
ενεργού)	έγγαμης	συμβίωσης	και	από	το	άλλο	μέρος	οι	βιοτικές	ανάγκες	
του	οφειλέτη	και	των	προστατευόμενων	μελών	της	οικογένειάς	του,	ώστε	
να	 καλύπτεται	 ένα	 επίπεδο	 αξιοπρεπούς	 διαβίωσής	 τους.	 Αν	 η	 σχέση	
αυτή	 είναι	 αρνητική,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 η	 ρευστότητά	 του	 δεν	 του	
επιτρέπει	να	ανταποκριθεί	στον	όγκο	των	οφειλών	του	και	στην	κάλυψη	
των	βιοτικών	αναγκών	του,	υπάρχει	μόνιμη	αδυναμία	πληρωμής.	Για	την	
αξιολόγηση	 δε	 αυτής	 της	 σχέσης	 ρευστότητας,	 ληξιπρόθεσμων	 οφειλών	
και	βιοτικών	αναγκών	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	τόσο	η	παρούσα	κατάσταση	
ρευστότητας	 του	οφειλέτη,	 όσο	και	 αυτή	που	διαμορφώνεται	σε	βαθμό	
πιθανολογούμενης	βεβαιότητας.	Δεν	εντάσσεται	στη	ρύθμιση	του	νόμου	
ο	 οφειλέτης	 εκείνος	 που	 αντιμετωπίζει	 έλλειψη	 ρευστότητας	 που	 έχει	
πρόσκαιρο	 χαρακτήρα,	 ή	 οφείλεται	 σε	 απλές,	 παροδικές	 συγκυρίες2.	
Πρέπει,	δε,	αυτή	να	υπάρχει	τόσο	κατά	το	χρονικό	σημείο	κατάθεσης	της	
αίτησης	 όσο	 και	 μέχρι	 και	 τη	 συζήτηση	 στο	 ακροατήριο3.	 	 Ως	 προς	 τη	
γενικότητα,	 πρέπει	 η	 αδυναμία	 να	 αφορά,	 αν	 όχι	 το	 σύνολο	 των	 χρεών	
του	 οφειλέτη,	 πάντως	 το	 σημαντικότερο	 μέρος	 αυτών.	 Επισημαίνεται	
πως	στην	περίπτωση	που	λόγω	ρύθμισης	των	οφειλών	του	με	πιστωτικά	
ιδρύματα,	 ο	 οφειλέτης	 δύναται	 μεν	 να	 εξυπηρετεί	 τις	 δόσεις	 από	 το	
εισόδημά	 του,	 οδηγείται,	 ωστόσο,	 σε	 αέναη	 αποπληρωμή	 τόκων,	 χωρίς	
μείωση	 του	 κεφαλαίου,	 και	 τότε	 βρίσκεται	 σε	 αδυναμία	 πληρωμής.	
Ομοίως,	 σε	αδυναμία	πληρωμής	βρίσκεται	 ο	 οφειλέτης	στην	περίπτωση	
που	 η	 μηνιαία	 δόση	 παρακρατείται	 από	 τον	 μισθό	 του,	 βάσει	 σχετικής	
συμφωνίας	 εκχώρησης	 με	 τον	 πιστωτή,	ωστόσο	 το	 απομένον	 ποσό	 δεν	
επαρκεί	για	την	αξιοπρεπή	διαβίωσή	του4.		

	
Α.	Έλλειψη	πτωχευτικής	ικανότητας	
	
Υπάγεται	στον	Ν.	3869/2010	το	πρόσωπο	εκείνο	που	δεν	έχει	

πτωχευτική	 ικανότητα	–	τίθεται,	δηλαδή,	η	προϋπόθεση	αυτή,	αρνητικά	
στο		άρθρο	1	του	Νόμου	αυτού.		

																																																								
2	Κλ.	Ρούσσος,	Υπερχρεωμένα	φυσικά	πρόσωπα,	Δομή	και	λειτουργία	Ν.	3869/2010.	
3	ΑΠ	52/2019,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
4	Ι.	Βενιέρης	σε	Ι.	Βενιέρη	/	Θ.	Κατσά,	Εφαρμογή	του	Ν.	3869/2010	για	τα	υπερχρεωμένα	φυσικά	
πρόσωπα,	2016,	σελ.	145	επ.			
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Πτωχευτική	 ικανότητα	είναι	η,	 εξαιρετικά	προβλεπόμενη	στον	
νόμο,	νομική	δυνατότητα	ενός	προσώπου,	το	οποίο	αδυνατεί	να	πληρώνει	
τα	 χρέη	 του,	 ή	 επαπειλείται,	 πράγματι,	 ή	 απλώς	 πιθανολογείται	 η	
περιέλευσή	 του	 σε	 τέτοια	 κατάσταση	 αδυναμίας,	 να	 υπαχθεί	 στην	
προσδιοριζόμενη	 από	 τον	 νόμο	 ειδική	 διαδικασία	 συλλογικής	
αναγκαστικής	 εκτέλεσης,	 την	 πτωχευτική	 διαδικασία,	 κατόπιν	 σχετικής	
δικαστικής	 απόφασης.	 Ποια	 πρόσωπα	 έχουν	 πτωχευτική	 ικανότητα	
ορίζεται	στο	άρθρο	2	παρ.	1	ΠτΚ	ως	εξής:	«Πτωχευτική	ικανότητα	έχουν	οι	
έμποροι,	 καθώς	και	οι	 ενώσεις	προσώπων	με	νομική	προσωπικότητα	που	
επιδιώκουν	οικονομικό	σκοπό».		

Την	 εμπορική	 ιδιότητα	 αποκτά	 κατά	 κανόνα	 ένα	 φυσικό	
πρόσωπο,	 όταν	 ασκεί	 εμπορικές	 πράξεις,	 από	 τις	 αναφερόμενες	 στα	
άρθρα	 2,	 3	 και	 8	 ΒΔ	 2/14.5.1835	 «Περί	 αρμοδιότητας	 των	
εμποροδικείων»	και	σε	άλλες	ειδικές	διατάξεις	(π.χ.	ανάληψη	υποχρέωσης	
από	επιταγή,	σύμβαση	τραπεζικής	ενέγγυας	πίστωσης,	χρηματιστηριακές	
συναλλαγές,	 πράξεις	 πρωτότυπα	 εμπορικές	 του	 θαλασσίου	 εμπορίου	
κ.λπ.),	 κατά	 σύνηθες	 επάγγελμα,	 κατά	 το	 άρθρο	 1	 του	 ΕΝ	 (ΒΔ	 19-4/1-
5/1835):	 «Έμποροι	 είναι	 όσοι	 μετέρχονται	 πράξεις	 εμπορικάς	 και	 κύριον	
επάγγελμα	 έχουν	 την	 εμπορίαν».	Γίνεται	 δεκτό	 ότι	 η	 αληθής	 έννοια	 του	
άρθρου	1	ΕμπΝ	περί	απόκτησης	της	εμπορικής	ιδιότητας,	είναι	η	άσκηση	
των	 εμπορικών	 πράξεων	 να	 γίνεται	 κατά	 «σύνηθες»,	 σύμφωνα	 με	 την	
απόδοση	 του	 ορού	 «profession	 habituelle»	 του	 γαλλικού	 Code	 de	
Commerce	και	όχι	κατά	«κύριο»	επάγγελμα,	όπως	εσφαλμένα	αποδόθηκε	
ο	 όρος	 κατά	 τη	 μετάφραση.	 Συνεπώς,	 για	 τη	 θεμελίωση	 της	 εμπορικής	
ιδιότητας	 πρέπει	 να	 συντρέχουν	 δύο	 προϋποθέσεις:	 η	 γνήσια	 και	
πραγματική	 άσκηση	 αντικειμενικά	 εμπορικών	 πράξεων	 για	 ίδιο	
λογαριασμό	 και	 η	 μόρφωση	 συνήθους	 επαγγέλματος,	 έστω	 και	 αν	 ο	
ασκών	 αυτό	 ασκεί	 συγχρόνως	 και	 άλλα	 επαγγέλματα5,	 ακόμη	 και	 αν	
υφίσταται	 ασυμβίβαστο	 ή	 απαγόρευση,	 π.χ.	 δικηγόρος,	 δημόσιος	
υπάλληλος6.	 Την	 εμπορική	 ιδιότητα	 αποκτούν	 επίσης,	 κατά	 το	 τυπικό	
σύστημα,	 τα	 πρόσωπα	 τα	 οποία	 διορίσθηκαν	 ή	 πήραν	 άδεια	 για	 να	
ασκήσουν	 εμπορικό	 επάγγελμα,	 όπως	 οι	 χρηματιστές,	 μεσίτες,	
ασφαλιστικοί	 πράκτορες,	 ναυτικοί	 πράκτορες	 κ.λπ.,	 οι	 οποίοι	 από	 τον	
νομοθέτη	 κρίθηκε	 σκόπιμο	 να	 υπαχθούν	 στο	 εμπορικό	 δίκαιο	 και	
χαρακτηρίζονται	έμποροι	χωρίς	άλλες	προϋποθέσεις.		

Εξάλλου,	από	τον	συνδυασμό	των	διατάξεων	των	άρθρων	1	και	
687	 παρ.	 3	 ΕμπΝ	 προκύπτει	 ότι	 στην	 περίπτωση	 που	 ένα	 πρόσωπο	
																																																								
5		Κ.	Καραβάς,	Εγχειρίδιο	Εμπορικού	Δικαίου,	1962,	τ.1,	σελ.	53.	
6	Σπ.	 Ψυχομάνης,	 Πτωχευτικό	 Δίκαιο	 και	 Δίκαιο	 ρύθμισης	 οφειλών	 υπερχρεωμένων	 φυσικών	
προσώπων,	2017,	σελ.	36.	
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(φυσικό	 η	 νομικό)	 ενεργεί	 φαινομενικά	 στο	 όνομά	 του	 κατά	 σύνηθες	
επάγγελμα	 εμπορικές	πράξεις,	που	προβλέπονται	από	τα	άρθρα	2	και	3	
του	Β.Δ.	«περί	αρμοδιότητος	των	εμποροδικείων»,	στην	πραγματικότητα	
όμως	 εμπορεύεται	 για	 λογαριασμό	 με	 τις	 υποδείξεις	 και	 εντολές	 άλλου,	
ενέχονται	 και	 οι	 δύο	 (αχυράνθρωπος	 –	 εμφανής/φαινόμενος	 και	
κρυπτόμενος)	 για	 τις	 δημιουργούμενες	 από	 τη	 δράση	 του	 φαινόμενου	
εμπόρου	ενοχές7.	Υποστηρίζεται	βέβαια	και	η	άποψη,	με	επιχείρημα	που	
αντλείται	 από	 τα	 ισχύοντα	 στην	 αφανή	 εταιρία,	 ότι	 ο	 κρυπτόμενος	
έμπορος	 βαρύνεται	 με	 τις	 δυσμενείς	 συνέπειες	 της	 εμπορικότητας,	
συνεπώς	 έχει	 και	 την	 πτωχευτική	 ικανότητα,	 μόνο	 όταν	 μέσω	 του	
παρένθετου	 προσώπου	 έχει	 επιδιώξει	 να	 αποφύγει	 την	 προσωπική	 του	
ευθύνη	επί	ζημία	των	πιστωτών	του8.	

Ομοίως,	 κηρύσσονται	 σε	 πτώχευση	 οι	 συμμετέχοντες	 ως	
ομόρρυθμοι	 εταίροι	 σε	 εμπορική	 εταιρία	 κατά	 το	 ουσιαστικό	 σύστημα,	
ήτοι	ομόρρυθμη,	 ετερόρρυθμη,	κατά	το	άρθρο	7	παρ.	4	ΠτΚ9,	ακόμη	και	
αν	αυτή	είναι	ανώμαλη,	αδημοσίευτη	ή	ελαττωματική,	επειδή	θεωρούνται	
ως	 έχοντες	αποκτήσει	 την	 εμπορική	 ιδιότητα	με	 τη	συμμετοχή	τους	και	
μόνον	στην	εταιρία,	παράγωγα	ή	αντανακλαστικά,	και	δεν	εντάσσονται,	
συνεπώς,	 στον	Ν.	 3869/2010.	 Επισημαίνεται	 πως	 με	 τον	Ν.	 4549/2018	
δόθηκε	 η	 δυνατότητα	 στον	 ομόρρυθμο	 εταίρο	 να	 ενταχθεί	 στον	
«Εξωδικαστικό	 μηχανισμό	 ρύθμισης	 οφειλών»	 του	 Ν.	 4469/2017 10 .	
Αντίθετα,	 δεν	 είναι	 έμπορος	 ο	 αφανής	 εταίρος,	 ο	 ετερόρρυθμος	 εταίρος	
και	ο	μικρέμπορος.		

Συνέπεια	της	εμπορικής	ιδιότητας	είναι	ότι,	βάσει	του	άρθρου	8	
παρ.	2	του	Διατάγματος	περί	αρμοδιότητας	των	εμποροδικείων,	ισχύει	γι’	
αυτούς	 το	 τεκμήριο	 της	 εμπορικότητας,	 σύμφωνα	 με	 το	 οποίο	 όλες	 οι	

																																																								
7	ΑΠ	272/2011	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	ΝΟΜΟΣ,	ΑΠ	5/2009	Αρμ.	2009.1885,	ΑΠ	473/1997	ΕλΔ	
39.351,	 ΕφΑθ	 6535/2000	 ΕλΔ	 44.536	 και	 9738/1998	 ΕλΔ	 40.200,	 ΕφΠειρ	 438/2014,	
δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	ΝΟΜΟΣ.	
8	Σπ.	Ψυχομάνης,	ό.α.,	σελ.	35.	
9	Το	άρθρο	7	παρ.	4	ΠτΚ	αναφέρει:	«4.	Επί	πτώχευσης	ομόρρυθμων	ή	ετερόρρυθμων	εμπορικών	
εταιριών,	με	την	ίδια	Απόφαση	με	την	οποία	κηρύσσεται	σε	πτώχευση	η	εταιρία,	κηρύσσονται	σε	
πτώχευση	και	τα	ομόρρυθμα	μέλη	της	και	χωρίς	άλλη	διατύπωση.	Η	πτώχευση	αστικής	εταιρίας	
με	 νομική	 προσωπικότητα	 ή	 άλλης	 ένωσης	 προσώπων	 με	 νομική	 προσωπικότητα,	 δεν	 επιφέρει	
και	τη	συμπτώχευση	των	μελών	της.».	Επισημαίνεται	πως	το	 επιχείρημα	αυτό	αντλείται	πλέον	
μόνο	 από	 το	 άρθρο	 αυτό,	 μετά	 την	 κατάργηση	 του	 άρθρου	 20	 ΕΝ	 περί	 «συνεμπορίας»	 των	
ομορρύθμων	εταίρων	με	το	άρθρο	294	παρ.	2	Ν.	4072/2012.		
10	Βλ.	άρθρο	47	Ν.	4549/2018,	με	το	οποίο	προστίθενται,	μετά	το	πέμπτο	εδάφιο	της	παρ.	3	του	
άρθρου	4	του	Ν.	4469/2017	–	«Εξωδικαστικός	μηχανισμός	ρύθμισης	οφειλών»	,	εδάφια	ως	εξής:		
«Οι	ομόρρυθμοι	εταίροι	ομόρρυθμης	ή	ετερόρρυθμης	εταιρίας	μπορούν	να	ζητήσουν	τη	ρύθμιση	
και	του	συνόλου	των	δικών	τους	οφειλών,	οι	οποίες	θα	επιτρεπόταν	να	ρυθμιστούν,	αν	οι	εταίροι	
υπέβαλλαν	αίτηση	ως	ιδιοκτήτες	ατομικής	επιχείρησης.	...»	.	
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συναλλαγές	που	γίνονται	από	τον	έμπορο	τεκμαίρεται	ότι	γίνονται	χάριν	
της	εμπορίας	του11.		

Αντίθετα,	 στερούνται	 πτωχευτικής	 ικανότητας	 οι	 ιδιώτες,	 οι	
επαγγελματίες	 που	 ασκούν	 ελευθέρια	 επαγγέλματα	 και	 παρέχουν	
υπηρεσίες	 αποκλειστικά	 ή	 κατά	 κύριο	 λόγο	 δια	 μόνης	 της	 προσωπικής	
τους	 εργασίας,	 ήτοι,	 οι	 δικηγόροι,	 συμβολαιογράφοι,	 μηχανικοί,	 οδηγοί	
αυτοκινήτων,	 ηλεκτρολόγοι,	 υδραυλικοί,	 τεχνικοί,	 εκπαιδευτές,	
ηλεκτρονικοί,	προγραμματιστές	κ.ά.12.	Ωστόσο,	οι	 τελευταίοι	δύναται	 να	
χαρακτηρισθούν	 έμποροι,	 αν	 έχουν	 συγχρόνως	 έκδηλη	 εμπορική	
δραστηριότητα13.	

Ο	 έλεγχος	 για	 την	 ύπαρξη	 ή	 μη	 της	 προϋπόθεσης	 αυτής,	 της	
έλλειψης	 πτωχευτικής	 ικανότητας,	 μετά	 την	 τροποποίηση	 του	 Ν.	
3869/2010	με	τον	Ν.	4549/201814,	γίνεται	πλέον	ήδη	κατά	την	κατάθεση	
της	 αίτησης	 υπαγωγής	 στον	 Ν.	 3869/2010:	 Συγκεκριμένα,	 με	 την	
ανωτέρω	διάταξη	επισπεύδεται	ο	δικαστικός	έλεγχος	ως	προς	την	ύπαρξη	
ή	 μη	 πτωχευτικής	 ικανότητας,	 επιβάλλοντας	 στη	 γραμματεία	 του	
Δικαστηρίου	 να	 προβαίνει,	 κατά	 την	 κατάθεση	 της	 αίτησης	 και	 των	
συνοδευτικών	 αυτής	 εγγράφων,	 σε	 έλεγχο	 αυτών	 ως	 προς	 την	 ύπαρξη	
εισοδήματος	 από	 επιχειρηματική	 δραστηριότητα,	 και	 σε	 καταφατική	
περίπτωση,	 η	 γραμματεία	 υποχρεούται	 να	 προβαίνει	 σε	 σχετική	
επισημείωση	 στον	 φάκελο	 της	 αίτησης.	 Δεν	 προσδιορίζεται	 στη	 νέα	
διάταξη	 αν	 ελέγχεται	 εμφάνιση	 εισοδήματος	 από	 επιχειρηματική	
δραστηριότητα	μόνο	το	τελευταίο	έτος	πριν	την	κατάθεση	της	αίτησης	ή	
και	 στα	 προηγούμενα	 έτη,	 ορθό,	 ωστόσο,	 είναι	 ο	 έλεγχος	 να	 αφορά	 το	
εισόδημα	των	τριών	τελευταίων	ετών,	πριν	την	υποβολή	της	αίτησης.	Αν	
διαπιστωθεί	από	τη	γραμματεία	ύπαρξη	εισοδήματος	από	επιχειρηματική	
δραστηριότητα,	 η	 αίτηση	 θα	 διαβιβάζεται	 στον	 Ειρηνοδίκη	 ο	 οποίος,	
εντός	 δέκα	 ημερών	 από	 την	 κατάθεση	 της	 αίτησης	 θα	 αποφασίζει	 αν	
υφίσταται	ή	όχι	 εμπορική	 ιδιότητα	του	αιτούντα	και,	ανάλογα,	αν	μέχρι	
την	ημέρα	της	επικύρωσης	ή	της	συζήτησης	της	αναστολής	ή	της	αίτησης	
του	άρθρου	5α	θα	ισχύει	η	απαγόρευση	καταδιωκτικών	μέτρων	κατά	του	
αιτούντα	 -	 οφειλέτη.	 Η	 διάταξη	 ορίζει	 πως	 στο	 προστάδιο	 αυτό	 ο	

																																																								
11	ΟλΑΠ	488/1968,	ΝοΒ	16.1159,	ΑΠ	1261/1979,	ΕΕμπΔ	ΛΑ.580,	 Ι.	Βενιέρης	σε	 Ι.	Βενιέρη	–	Θ.	
Κατσά,	 ό.α.	 σελ.	 95	 επ.,	 Αθ.	 Κρητικός,	 Ρύθμιση	 οφειλών	 υπερχρεωμένων	φυσικών	 προσώπων,	
εκδ.	2016,	σελ.	35	επ.	
12 	Κλ.	 Ρούσσος,	 Υπερχρεωμένα	 Φυσικά	 Πρόσωπα,	 Πρώτες	 νομολογιακές	 εμπειρίες	 από	 την	
εφαρμογή	του	Ν.	3869/2010,	ΧρηΔικ	1/2012,	σελ.	26	επ.	
13	Κ.	Καραβάς,	ό.α.,	Ι.	Βενιέρης	σε	Ι.	Βενιέρη	/	Θ.	Κατσά,	ό.α.,	σελ.	113.	
14	Βλ.	άρθρο	58	Ν.	4549/2018	(ΦΕΚ	Α΄	105/14-6-2018)	και	εφαρμόζεται,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	
68	παρ.	4	 του	 ίδιου	 νόμου,	 και	στις	αιτήσεις	που	 είναι	 εκκρεμείς	κατά	την	 έναρξη	 ισχύος	 του	
νόμου	αυτού,	 εφόσον	 η	 ημέρα	 επικύρωσης	 κατά	 την	παρ.	 2	 του	άρθρου	5	 του	Ν.	 3869/2010	
απέχει	πέραν	των	δύο	(2)	μηνών	από	την	έναρξη	ισχύος	του	Ν.	4549/2018.	
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Ειρηνοδίκης	 εξετάζει	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 τη	 συνδρομή	 εμπορικής	
ιδιότητας	του	αιτούντα,	ωστόσο	προφανώς	ο	Νομοθέτης	αναφέρεται	σε	
συνδρομή	εμπορικής	ιδιότητας	του	αιτούντα	κατά	το	χρόνο	περιέλευσης	
σε	ολική	και	μόνιμη	αδυναμία	πληρωμής,	κατά	το	άρθρο	1	Ν.	3869/2010.	
Στο	 εν	 λόγω	 στάδιο	 δεν	 προβλέπεται	 υποχρεωτικά	 κλήτευση	 των	
διαδίκων,	 ωστόσο	 ο	 Ειρηνοδίκης	 δύναται	 να	 τους	 καλέσει,	 εφόσον	
κρίνεται	 ότι	 η	 κλήτευσή	 τους	 θα	 μπορέσει	 να	 αποσαφηνίσει	 το	 ζήτημα	
της	 ύπαρξης	 ή	 μη	 εμπορικής	 ιδιότητας,	 χωρίς	 να	 καθυστερήσει	 την	
απόφασή	του15.	

Κρίσιμος	 χρόνος,	 κατά	 τον	 οποίο	 δεν	 πρέπει	 να	 υφίσταται	 η	
εμπορική	 ιδιότητα,	 είναι	 ο	 χρόνος	 παύσης	 των	 πληρωμών,	 το	 σημείο,	
δηλαδή,	 κατά	 το	 οποίο	 ο	 οφειλέτης	 έπαυσε	 κατά	 τρόπο	 οριστικό	 και	
μόνιμο	τις	πληρωμές	του	(βλ.	άρθρο	2	παρ.	2	ΠτΚ).	Ο	οφειλέτης,	συνεπώς,	
έμπορος,	 που	 απώλεσε	 την	 εμπορική	 ιδιότητα,	 συνέχισε	 κανονικά	 τις	
πληρωμές	 στους	 πιστωτές	 του	 και	 αργότερα	 περιήλθε	 σε	 μόνιμη	
αδυναμία	 πληρωμής,	 εμπίπτει	 στη	 ρύθμιση	 του	 Νόμου.	 Αντίθετα,	 ο	
οφειλέτης	 που	 περιήλθε	 σε	 ολική	 και	 μόνιμη	 αδυναμία	 πληρωμής	 των	
οφειλών	 του,	 ενόσω	 είχε	 την	 εμπορική	 ιδιότητα,	 συνεπώς	 και	 την	
πτωχευτική	 ικανότητα,	δεν	εμπίπτει	στη	ρύθμιση	του	Νόμου,	ακόμα	και	
αν	 κατά	 την	 κατάθεση	 της	 αίτησης	 στο	 Ειρηνοδικείο	 και	 κατά	 τη	
συζήτηση	 της	 αίτησής	 του	 έχει	 απωλέσει	 την	 εμπορική	 ιδιότητα.	
Τονίζεται	 ότι	 από	 το	 συνδυασμό	 των	 διατάξεων	 των	 παρ.	 1	 και	 2	 του	
άρθρου	1	του	Νόμου,	προκύπτει	πως,	 είναι	αδιάφορο	για	τη	διαδικασία	
του	 Νόμου	 αυτού,	 αν	 τα	 χρέη	 που	 εισάγονται	 προς	 ρύθμιση	 είναι	
εμπορικά,	καθώς,	δεν	εξετάζεται	η	αιτία	ή	ο	χαρακτήρας	των	χρεών,	αλλά	
μόνο	 η	 ύπαρξη	 ή	 μη	 της	 εμπορικής	 ιδιότητας	 του	 οφειλέτη	 –	 αιτούντα,	
κατά	το	χρόνο	περιέλευσης	σε	ολική	και	μόνιμη	αδυναμία	πληρωμής16.		

Πρέπει	 να	 τονιστεί,	 εξάλλου,	 το	 ζήτημα	 που	 τίθεται	 στην	
περίπτωση	 κατά	 την	 οποία	 αιτείται	 την	 προστασία	 του	 Ν.	 3869/2010,	
πρόσωπο	 που	 είχε	 την	 πτωχευτική	 ικανότητα	 κατά	 τον	 χρόνο	
περιέλευσης	σε	ολική	και	μόνιμη	αδυναμία	πληρωμής,	ωστόσο,	 είτε	 έχει	
παρέλθει	το	χρονικό	διάστημα	των	δύο	(2)	ετών	που	ορίζεται	στο	άρθρο	

																																																								
15	Αιτιολογική	έκθεση	Ν.	4549/14.6.2018,	διαθέσιμη	στην	ιστοσελίδα	της	Βουλής	των	Ελλήνων	
στον	 ακόλουθο	 σύνδεσμο:	 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-
b950-340c4fb76a24/d-mesos-eis-olo.pdf	
16	Ι.	 Βενιέρης	 σε	 Ι.	 Βενιέρη/Θ.	 Κατσά	 ό.α.	 σελ.	 95	 επ.,	Αθ.	Κρητικός,	 ό.α.,	 σελ.	 41	 επ.,	 αντίθετα	
όμως	 ο	Κλ.	Ρούσσος,	Υπερχρεωμένα	Φυσικά	Πρόσωπα,	Πρώτες	νομολογιακές	εμπειρίες	από	την	
εφαρμογή	του	Ν.	3869/2010,	 ΧρηΔικ	 1/2012,	 σελ.	 26	 επ.,	 ο	 οποίος	 υποστηρίζει	 πως	 η	 άποψη	
αυτή	 υπερακοντίζει	 το	 σκοπό	 του	 νόμου	 και	 ουσιαστικά	 οδηγεί	 contra	 legem	στην	 επέκταση	
του	πεδίου	εφαρμογής	του	σε	εμπορικές	οφειλές.	
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7	παρ.	2	ΠτΚ17	από	την	ημέρα	παύσης	πληρωμών,	είτε	για	οποιονδήποτε	
άλλο	 λόγο	 που	 προβλέπεται	 στον	 ΠτΚ,	 δεν	 μπορεί	 να	 κηρυχθεί	 σε	
κατάσταση	πτώχευσης.	Ως	ήδη	αναφέρθηκε,	η	ρύθμιση	της	διάταξης	του	
άρθρο	 1	 παρ.	 1	 εδ.	 α΄	 Ν.	 3869/2010	 ως	 προς	 τα	 υπαγόμενα	 στο	
ρυθμιστικό	 πεδίο	 του	 Νόμου	 αυτού	 πρόσωπα	 είναι	 σαφής	 με	 τη	 ρητή	
παραπομπή	στη	διάταξη	του	άρθρο	2	ΠτΚ,	με	βάση	την	οποία	θα	κριθεί	η	
πτωχευτική	 ικανότητα	 ή	 μη	 του	 οφειλέτη.	 Συνεπώς	 και	 ειδικά	 για	 τον	
πρώην	 έμπορο,	 εκείνο	 που	 ενδιαφέρει	 τον	 Νομοθέτη	 προκειμένου	 να	
αποκλειστεί	αυτός	από	την	ένταξή	του	στον	Ν.	3869/2010	είναι,	η	παύση	
των	 πληρωμών	 του	 να	 έγινε	 ενόσω	 είχε	 την	 εμπορική	 ιδιότητα.	 Στον	
Νομοθέτη	ήταν	γνωστές	οι	περιπτώσεις	των	άρθρο	6	παρ.	2,	3	και	7	του	
ΠτΚ,	εφόσον	δε,	επιθυμούσε	να	εντάξει	στις	ρυθμίσεις	του	Ν.	3869/2010	
και	τους	εμπόρους	εκείνους,	των	οποίων,	κατ’	εφαρμογή	των	διατάξεων	
αυτών	 το	 πτωχευτικό	 δικαστήριο	 απέρριπτε	 την	 αίτηση	 περί	 κήρυξής	
τους	σε	πτώχευση,	δε	θα	περιλάμβανε	ρητή	παραπομπή	στη	διάταξη	του	
άρθρο	2	ΠτΚ,	 η	 οποία	μάλιστα	 έγινε	με	 διευκρινιστική	παρέμβαση	μετά	
την	τροποποίηση	της	διάταξης	με	τον	Ν.	4336/2015.	Οι	οφειλέτες	αυτοί	
που	 είχαν	 την	 εμπορική	 ιδιότητα	 κατά	 τον	 χρόνο	 που	 περιήλθαν	 σε	
κατάσταση	 αδυναμίας	 πληρωμών	 και	 άρα	 πτωχευτική	 ικανότητα,	 κατ’	
άρθρο	2	ΠτΚ,	κατ’	ακριβολογία	δεν	απώλεσαν	την	πτωχευτική	ικανότητα,	
απλώς	 στερούνται	 της	 δυνατότητας	 να	 ενταχθούν	 στην	 πτωχευτική	
διαδικασία	 για	 λόγους	 που	 αφορούν	 την	 πτωχευτική	 νομοθεσία.	 Ειδικά	
δε	 στην	περίπτωση	 του	άρθρο	7	παρ.	 2,	 η	 μη	 ένταξή	 τους	 οφείλεται	 σε	
λόγους	που	αφορούν	τους	ίδιους,	αφού	κατ’	άρθρο	5	παρ.	2	ΠτΚ,	όχι	μόνο	
δικαιούνται	 αλλά	 υποχρεούνται	 να	 υποβάλουν	 σε	 περίπτωση	 παύσης	
πληρωμών	αίτηση	για	την	κήρυξή	τους	σε	πτώχευση	μέσα	σε	προθεσμία	
30	 ημερών	 από	 την	 παύση	 των	 πληρωμών	 τους.	 	 Η	 θέσπιση	 του	 Ν.	
3869/2010	απέβλεπε	στην	κάλυψη	του	κενού	που	υπήρχε	στη	νομοθεσία	
αναφορικά	με	την	πτώχευση	των	φυσικών	προσώπων	-	μη	εμπόρων	και	
όχι	 για	 να	 εντάξει	 στις	 ρυθμίσεις	 του	 όλες	 γενικά	 τις	 περιπτώσεις	
φυσικών	 προσώπων	 που	 δεν	 μπορούν	 να	 ενταχθούν	 στην	 πτωχευτική	
διαδικασία.	Οι	οφειλέτες	αυτοί	δεν	μπορούν	να	ενταχθούν	στις	ρυθμίσεις	
του	Ν.	3869/201018.		

																																																								
17	Το	 άρθρο	 7	 παρ.	 2	Ν.	 3788/2007,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 και	 ισχύει	 με	 το	 άρθρο	 1	 παρ.	 7	
Ν.4446/2016,	 ΦΕΚ	 Α	 240/22.12.2016,	 ορίζει:	 «...2.	 Στην	 απόφαση	προσδιορίζεται	 και	 η	 ημέρα	
παύσης	 των	 πληρωμών,	 η	 οποία	 δεν	 μπορεί	 να	 απέχει	 πέραν	 της	 διετίας	 από	 την	 ημερομηνία	
κήρυξης	της	πτώχευσης	ή,	σε	περίπτωση	θανάτου	του	οφειλέτη,	πέραν	του	έτους	πριν	το	θάνατο.	
Σε	 περίπτωση	 κήρυξης	 της	 πτώχευσης,	 κατά	 το	 άρθρο	 3	 παράγραφος	 2	 και	 3,	 ημέρα	 παύσης	
πληρωμών	λογίζεται	η	ημέρα	δημοσίευσης	της	απόφασης	που	κηρύσσει	την	πτώχευση».	
18	146/2017	Πρ.Δ/γή	ΕιρΠατρών,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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Απαντάται	 επίσης,	 ειδικά	 στα	 Ειρηνοδικεία	 εκείνα	 στα	 οποία	
μεσολαβεί	 μεγάλο	 διάστημα	 από	 την	 κατάθεση	 της	 αίτησης	 μέχρι	 τη	
συζήτησή	 της,	 η	 περίπτωση	 κατά	 την	 οποία	 ο	 αιτών	 δεν	 είχε	 εμπορική	
ιδιότητα	 κατά	 το	 χρόνο	 περιέλευσης	 σε	 αδυναμία	 πληρωμής	 αλλά	 την	
έχει	 αποκτήσει	 εν	 συνεχεία,	 μέχρι	 τη	 συζήτηση	 της	 αίτησης.	 Στην	
περίπτωση	 αυτή	 πληρούται	 μεν	 στον	 πρόσωπο	 του	 αιτούντα	 η	
προϋπόθεση	 της	 έλλειψης	 πτωχευτικής	 ικανότητας	 κατά	 τον	 κρίσιμο	
χρόνο,	ωστόσο	προφανώς	ο	αιτών	δεν	θα	βρίσκεται	σε	κατάσταση	ολικής	
και	 μόνιμης	 αδυναμίας	 πληρωμής,	 εφόσον	 έχει	 επιτύχει	 την	 ίδρυση,	
οργάνωση	και	λειτουργία	οργανωμένης	επιχείρησης.	

Τέλος,	η	ύπαρξη	πτωχευτικής	ικανότητας	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	
και	αυτεπαγγέλτως	από	το	Δικαστήριο,	και	αν	αποδειχθεί,	τότε	η	αίτηση	
απορρίπτεται	ως	ουσιαστικά	αβάσιμη.		

	
Ι.	Ειδικότερες	περιπτώσεις	
	
I.α.	Εμπορικότητα	από	παροχή	εγγυήσεων	
	
	Συχνά	ανακύπτει	 στην	πράξη	η	περίπτωση	 του	οφειλέτη	που	

εισάγει	 σε	 ρύθμιση	 οφειλές	 που	 προέκυψαν	 από	 εγγυήσεις	 που	 έχει	
παράσχει	υπέρ	τρίτων.		

Ειδικότερα,	 η	 από	 τα	 άρθρα	 847	 επ.	 ΑΚ	 σύμβαση	 εγγύησης	
είναι	καθ’	αυτή	σύμβαση	αστικού	δικαίου,	αφού	κατά	κανόνα	παρέχεται	
χαριστικώς	 προς	 εξυπηρέτηση	 συμφερόντων	 άλλου.	 Στην	 περίπτωση	
όμως	που	η	εγγύηση	δίδεται	από	τον	εγγυητή	για	κερδοσκοπία	με	αμοιβή	
ή	 άλλη	 χρηματική	ωφέλεια,	 ή	 αυτός	 έχει	 οικονομικό	 συμφέρον	 από	 την	
υπόθεση	 για	 την	 οποία	 δόθηκε,	 η	 πράξη	 είναι	 εμπορική	 και	 μάλιστα	
ανεξάρτητα	 από	 τον	 εμπορικό	 χαρακτήρα	 της	 κύριας	 οφειλής	 ή	 της	
εμπορικής	 ιδιότητας	 του	 εγγυητή.	 Είναι	 δηλαδή	 πράξη	 αντικειμενικά	
εμπορική,	 διότι	 περιέχει	 διαμεσολάβηση	 στην	 παροχή	 πίστης	 για	 την	
ανάληψη	 του	 κινδύνου	 και	 κερδοσκοπία,	 στοιχεία	 που	 αποτελούν	
αντικειμενικά	 γνωρίσματα	 χαρακτηρισμού	 της	 πράξης	 ως	 εμπορικής	
κατά	 το	 άρθρο	 2	 του	 β.δ/τος	 2/14.05.1835	 "περί	 αρμοδιότητος	 των	
εμποροδικείων".	 Επομένως	 τέτοιες	 εγγυήσεις,	 εφόσον	 παρέχονται	 κατά	
σύνηθες	 επάγγελμα	 με	 σκοπό	 τον	 βιοπορισμό	 αποτελούν	 αντικειμενικά	
εμπορικές	 πράξεις,	 που	 προσδίδουν	 στον	 παρέχοντα	 την	 ιδιότητα	 του	
εμπόρου,	κατά	το	άρθρο	1	του	ΕμπΝ19.	Για	τον	αποκλεισμό,	συνεπώς,	της	

																																																								
19	ΟλΑΠ	 1513/1980,	 ΝοΒ	 1981.109,	 ΑΠ	 1692/1998,	 δημοσιευμένη	 σε	 ΤΝΠ	 NOMOS,	 ΕφΘεσ	
1903/2003,	 δημοσιευμένη	 σε	 ΤΝΠ	 NOMOS,	 Σπ.	 Βρέλλης	 σε	 Α.	 Γεωργιάδη	 -	 Μ.	 Σταθόπουλο,	
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υπαγωγής	 ενός	 εγγυητή	 στις	 διατάξεις	 του	 Ν.	 3869/2010,	 δεν	 αρκεί	 η	
τυχόν	 αξιολόγηση	 των	 εγγυήσεων,	 που	 χορήγησε	 αυτός,	 ως	 εμπορικών	
πράξεων,	 αλλά	 θα	 πρέπει	 επιπρόσθετα	 η	 παροχή	 εγγύησης	 να	 γίνεται	
κατά	 σύνηθες	 επάγγελμα,	 ήτοι	 θα	 πρέπει	 να	 αποδειχθεί	 ότι	 η	 παροχή	
εγγύησης	 έγινε	 με	 τρόπο	 που	 μαρτυρά	 συστηματική	 επιδίωξη	
βιοπορισμού20.	Η	μεμονωμένη	παροχή	εγγύησης,	έστω	και	με	την	κτήση	ή	
προσδοκία	κτήσης	οφέλους,	υπέρ	μόνο	ενός	πρωτοφειλέτη	ή	μόνο	σε	ένα	
δάνειο,	 δεν	 αρκεί,	 για	 να	 προσδώσει	 στον	 εγγυητή	 την	 ιδιότητα	 του	
εμπόρου,	καθώς	θα	πρέπει	αυτή	να	είναι	συστηματική	και	κατά	σύνηθες	
επάγγελμα	 ασκούμενη	 δραστηριότητα21 ,	 όχι	 όμως	 απαραίτητα	 κύριο	
επάγγελμα.	 Η	 κτήση	 δηλαδή	 της	 εμπορικής	 ιδιότητας	 δεν	 αποκλείεται	
από	την	παράλληλη	με	αυτήν	άσκηση	άλλου	μη	εμπορικού	επαγγέλματος	
ή	άλλης	ιδιότητας22.		

Συναφώς	με	τα	ως	άνω,	ένας	συναλλακτικά	έμπειρος	εταίρος	ή	
και	 μέλος	 της	 διοίκησης	 της	 δανειολήπτριας	 εταιρίας,	 ο	 οποίος	 παρέχει	
εγγύηση,	 γνωρίζοντας	 τις	 δυνατότητες	 πληρωμής	 της	 πρωτοφειλέτιδας	
και	τον	κίνδυνο	που	αναλαμβάνει,	προσδοκά	συνήθως,	σε	αντιστάθμισμα	
του	 κινδύνου	αυτού,	 και	 δικό	 του	 οικονομικό	 όφελος	 από	 την	 ευόδωση	
των	 εργασιών	 της 23 ,	 για	 την	 κατάφαση,	 όμως,	 της	 εμπορικής	 του	
ιδιότητας	και	της	εντεύθεν	πτωχευτικής	του	ικανότητας,	θα	πρέπει	και	σε	
αυτήν	 την	 περίπτωση,	 είτε	 να	 υπάρχει	 συχνή	 επανάληψη	 των	 πράξεων	
παροχής	 εγγύησης,	 εντασσόμενη	 στο	 πλαίσιο	 συστηματικής	 επιδίωξης	
αποκόμισης	ατομικού	οφέλους	του	εγγυητή	από	τη	θετική	επίδραση	των	
πράξεων	αυτών	στην	πιστοληπτική	 ικανότητα	της	υπέρ	ης	οι	 εγγυήσεις	
επιχείρησης,	 είτε	 να	 υπάρχει	 μεθοδευμένη	προσπάθεια	 του	 εγγυητή	 για	
καταχρηστική	 εκμετάλλευση	 της	 αυτοτέλειας	 του	 νομικού	 προσώπου,	
υπέρ	 του	οποίου	αυτός	 εγγυάται,	 σε	βάρος	 των	δανειστών	του	 νομικού	
προσώπου24.		

Όλα	τα	ανωτέρω	δεν	διαφοροποιούνται	στις	περιπτώσεις	που	
οι	 εγγυήσεις	 έχουν	 παρασχεθεί	 υπέρ	 συγγενικού	 προσώπου,	 συνήθως	
συζύγου	 ή	 τέκνου,	 όπου	 συνήθως	 προβάλλεται	 από	 τον	 οφειλέτη	 ο	
ισχυρισμός	 ότι	 η	 παροχή	 εγγύησης	 έγινε	 σε	 εκπλήρωση	 ηθικού	
καθήκοντος	 και	 για	 λόγους	 οικογενειακής	 αλληλεγγύης.	 Έτσι,	 έχει	 επί	

																																																																																																																																																														
Αστικός	Κώδιξ,	1982,	αρ.	847,	αριθ.	8,	Γ.	Τριανταφυλλάκης,	Εφαρμογές	εμπορικού	δικαίου,	2007,	
σελ.	70	επ.,	Γ.	Δέλλιος,	Ο	υπερχρεωμένος	εγγυητής	του	ν.	3869/2010,	ΧΡΗΔΙΚ	2012.21.	
20	Ι.	Ρόκας,	παρατηρήσεις	υπό	την	ΕιρΑθ	360/2012,	ΕΕμπΔ	2013.142	
21	ΠΠρΑθ	646/2005,	ΠΠρΑθ	739/2005,	αμφότερες	δημοσιευμένες	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
22	ΑΠ	626/2019,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
23	ΕφΘεσ	317/2009	ΔΕΕ	2009.	819.	
24	ΜΠρΘεσ	8298/2019,	αδημοσίευτη.		
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παραδείγματι	 κριθεί,	 με	 την	 ΑΠ	 626/201925	ότι	 ο	 οφειλέτης,	 που	 είχε	
παράσχει	 τρεις	 εγγυήσεις	 για	 ποσό	 217.000€	 περίπου,	 υπέρ	 της	
ανώνυμης	 εταιρίας	 στην	 οποία	 πρόεδρος,	 διευθύνουσα	 σύμβουλος	 και	
βασική	μέτοχος	ήταν	η	σύζυγός	του,	εγγυήσεις	που	ήταν	αναγκαίες	για	τη	
χρηματοδότηση	 της	 εμπορικής	 δραστηριότητας	 αυτής,	 καθ’	 όσον	 οι	
πιστώτριες	τράπεζες	απέβλεπαν	στην	προσωπική	εγγύηση	του	οφειλέτη,	
εν	 όψει	 της	 αξιόλογης	 ακίνητης	 περιουσίας	 αυτού	 και	 τις	 οποίες	 αυτός,	
σύμφωνα	 με	 τις	 παραδοχές,	 κατάρτισε	 αποσκοπώντας	 στην	 επιδίωξη	
έμμεσου	 οικονομικού	 οφέλους,	 καθ’	 όσον	 με	 τη	 διεύρυνση	 των	
οικονομικών	 μεγεθών	 της	 ανώνυμης	 εταιρίας,	 θα	 επερχόταν	 η αύξηση	
του	οικογενειακού	εισοδήματος	με	τη	συνεισφορά	της	συζύγου	του,	έτσι	
ώστε	 να	 εξασφαλίσει	 ένα	 επίπεδο	 ζωής	 ανώτερο	 εκείνου,	 που	 του	
επέτρεπε	 τότε	 το	 εισόδημά	 του	 ως	 τεχνίτης-σιδηρουργός	 σε	 μεταλλείο	
και	ήδη	συνταξιούχος	του	ΙΚΑ,	απέκτησε	την	πτωχευτική	ικανότητα,		την	
οποία	δεν	απώλεσε,	διότι	ασκούσε	αντικειμενικά	εμπορικές	πράξεις,	που	
του	 προσέδωσαν	 την	 εμπορική	 ιδιότητα.	 Επισημαίνεται	 μάλιστα	 στην	
απόφαση	 αυτή,	 προς	 αντίκρουση	 του	 ισχυρισμού	 περί	 παροχής	 των	
εγγυήσεων	λόγω	ηθικού	καθήκοντος,	ότι	οι	πιστώτριες	τράπεζες	δεν	θα	
χρηματοδοτούσαν	την	ανώνυμη	εταιρία,	εάν	ο	οφειλέτης	δεν	χορηγούσε	
τις	 τρεις	 συμβάσεις	 εγγύησης,	 διότι	 απέβλεπαν	 στην	 οικονομική	
επιφάνεια	 αυτού,	 καθ’	 όσον	 διέθετε	 αξιόλογη	 ακίνητη	 περιουσία	 και	
ειδικότερα,	η	προσωπική	εγγύηση	του	οφειλέτη	συνιστούσε	προϋπόθεση	
για	 τη	 χρηματοδότηση	 της	 εμπορικής	 δραστηριότητας	 της	 συζύγου	 του	
και	την	επιτυχή	διεύρυνση	αυτής,	την	οποία	εκμεταλλεύτηκε	ο	οφειλέτης,	
διότι	ωφελήθηκε	έμμεσα	με	την	αύξηση	του	οικογενειακού	εισοδήματος	
διά	της	συνεισφοράς	της	συζύγου	του.		

Διαφορετική	 βέβαια	 είναι	 η	 αντιμετώπιση	 των	 περιπτώσεων	
εκείνων	 στις	 οποίες	 η	 παροχή	 εγγύησης	 υπέρ	 συγγενικού	 ή	 φιλικού	
προσώπου	έγινε	για	την	ανάληψη	στεγαστικού	ή	καταναλωτικού	δανείου	
από	τον	πρωτοφειλέτη.	Στις	περιπτώσεις	εκείνες	ο	εγγυητής	συνήθως	δεν	
αποβλέπει	 ούτε	 απολαμβάνει	 οικονομικό	 όφελος	 και	 δεν	 αποκτά	 την	
πτωχευτική	 ικανότητα.	 Μια	 επανειλημμένη	 παροχή	 εγγυήσεων	 βέβαια	
υπέρ	τρίτων,	και	ανάλογα	με	το	εισόδημα	του	εγγυητή	και	το	ύψος	του	
συνολικού	δανεισμού,	δύναται	να	συνιστά	περίπτωση	δόλιας	περιέλευσης	
σε	αδυναμία	πληρωμής26.	

Αντίθετα,	 σε	 άλλη	 περίπτωση,	 κρίθηκε	 ότι	 η	 εκ	 μέρους	 της	
αιτούσας	ανάληψη	εγγύησης	σε	επαγγελματικά	ή	επιχειρηματικά	δάνεια	

																																																								
25	Δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
26	Βλ.	κατωτέρω,	υπό	στοιχείο	ΙΙα.	



	 11	

του	συζύγου	της,	που	ενδεχομένως	ο	 ίδιος	φέρει	την	εμπορική	 ιδιότητα,	
δεν	 είναι	 επαρκής	 για	 να	 προσδώσει	 την	 εμπορική	 ιδιότητα	 και	 στην	
παρέχουσα	 την	 εγγύηση	 σύζυγο,	 καθώς	 στην	 περίπτωση	 εκείνη	 δεν	
αποδείχθηκε	ότι	οι	εγγυήσεις	δόθηκαν	κατ’	εκμετάλλευση	της	πίστης	που		
παρείχε	το	όνομά	της	και	η	οικονομική	της	επιφάνεια,	ενώ	επιπλέον	δεν	
προέκυψε	 ότι	 αυτή	 εισέπραξε	 οιαδήποτε	 αμοιβή	 ή	 άλλη	 χρηματική	
ωφέλεια,	 ούτε	 αποδείχθηκε	 ότι	 οι	 εγγυήσεις	 δόθηκαν	 από	 αυτήν	 με	
σκοπό	βιοπορισμού,	δεδομένου	ότι	κατά	το	χρόνο	ανάληψης	των	δανείων	
είχε	 ενεργή	 επαγγελματική	 δραστηριότητα,	 ως	 ιδιωτική	 υπάλληλος	 και	
επαρκές	εισόδημα,	αλλά	ούτε	αποδείχθηκε	ότι	η	περιουσία	της	αιτούσας	
ήταν	τέτοιας	αξίας,	ώστε	να	θεωρηθεί	ότι	έλαβε	χώρα	εκμετάλλευση	της	
πίστης	 που	 αυτή	 παρείχε.	 Οδηγήθηκε,	 δε,	 σε	 αυτό	 το	 συμπέρασμα	 το	
Δικαστήριο	 διότι	 η	 επιχείρηση	 του	 συζύγου	 της	 αιτούσας	 κατά	 τα	 έτη	
εκείνα	 είχε	 υψηλό	 μικτό	 κύκλο	 εργασιών	 και	 ο	 ίδιος	 υπήρξε	 συνεπής	
έναντι	 των	 δανειακών	 του	 υποχρεώσεων	 έως	 το	 έτος	 2009,	 οπότε	 και	
άρχισε	να	αδυνατεί	να	ανταπεξέλθει	σε	αυτές.	Η	δε	αιτούσα	αντιμετώπισε	
δυσκολίες	στην	αποπληρωμή	των	δανείων	της	από	το	έτος	2009,	ώσπου	
από	 το	 έτος	 2012	 και	 ένεκα	 της	 ανεργίας	 της	 περιήλθε	 σε	 μόνιμη	
αδυναμία	πληρωμής	των	δανειακών	της	υποχρεώσεων27.		

Αποφάσεις	 με	 τις	 οποίες	 έγινε	 δεκτό	 πως	 ο	 παρέχων	 εγγυήσεις	 υπέρ	
συγγενικού	 του	 προσώπου	 απέκτησε	 την	 εμπορική	 ιδιότητα	 και	 την	 πτωχευτική	
ικανότητα28:		

ΕιρΘεσ	 -	 Ασφ.	 μέτρα	 1390/2019,	 αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	 ποσού	 άνω	 του	
1.000.000€	στην	ανώνυμη	εταιρία	των	υιών	της	αιτούσας),	ΕιρΘεσ	2852/2019,	αδημ.	
(παροχή	 εγγυήσεων	 ποσού	 άνω	 των	 500.000€	 στην	 εταιρία	 στην	 οποία	 η	 αιτούσα	
μετέχει	 ως	 ετερόρρυθμη	 εταίρος	 και	 ο	 σύζυγός	 της	 ως	 ομόρρυθμος	 και	 σε	 ατομική	
επιχείρηση	 του	 συζύγου	 της),	 	 ΕιρΘεσ	 2436/2019,	 αδημ.,	 (παροχή	 εγγυήσεων	ποσού	
άνω	 των	 350.000€	 υπέρ	 ομόρρυθμης	 εταιρίας	 στην	 οποία	 ο	 αιτών	 συμμετείχε	 στο	
παρελθόν	ως	 ομόρρυθμος	 εταίρος),	 ΕιρΘεσ	 3187/2019	 (Ασφ.	 μέτρα),	 αδημ.	 (παροχή	
εγγυήσεων	υπέρ	ομόρρυθμης	εταιρίας	συζύγου	και	οικογενειακής	ανώνυμης	εταιρίας,	
ποσού	 άνω	 των	 700.000€),	 ΕιρΘεσ	 2338/2019	 (Ασφ.Μέτρα),	 αδημ.	 (παροχή	
εγγυήσεων	 υπέρ	 της	 ομόρρυθμης	 εταιρίας	 των	 τέκνων	 της	 αιτούσας),	 ΕιρΘεσ	
2339/2019	(Ασφ.	μέτρα),	αδημ.	(παροχή	εγγυήσεων	υπέρ	της	ανώνυμης	εταιρίας	της	
οποίας	 ήταν	 διευθύνων	 σύμβουλος	 ο	 αιτών,	 ποσού	 άνω	 των	 2.600.000€),	 ΕιρΘεσ	
25/2019,	αδημ.	(παροχή	εγγυήσεων	από	τον	αιτούντα	σε	οε	στην	οποία	συμμετείχε	ως	
ομόρρυθμος	 εταίρος	 και	 σε	 μονοπρόσωπη	 επε	 του	 ιδίου,	 από	 δύο	 εγγυήσεις,	 ποσού	
117.000€),	 ΕιρΘεσ	 1878/2018,	 αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	 υπέρ	 ανώνυμης	 και	
																																																								
27	ΜΠρΘεσ	8613/2019,	αδημοσίευτη.	
28	Δύο	επισημάνσεις:	 i.	 	Κατά	την	 επιλογή	των	αποφάσεων	προτιμήθηκαν	αποφάσεις	που	δεν	
έχουν	 δημοσιευθεί	 σε	 νομικά	 περιοδικά	 και	 τράπεζες	 νομικών	 πληροφοριών,	 ώστε	 να	
παρασχεθεί	 επιπλέον	 υλικό,	 ii.	 Στις	 περιλήψεις	 των	 αποφάσεων	 τα	 χρηματικά	 ποσά	
αναφέρονται	κατά	στρογγυλοποίηση.	
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ετερόρρυθμης	 εταιρίας	 στις	 οποίες	 ο	 αιτών	συμμετείχε,	 ποσού	άνω	 του	 1.000.000€),		
ΕιρΘεσ	1098/2018	αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	ποσού	άνω	 των	250.000€	από	άνεργη	
αιτούσα	 υπέρ	 της	 εταιρίας	 περιορισμένης	 ευθύνης	 του	 συζύγου	 της),	 ΕιρΘεσ	
4534/2018,	 αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	 από	 την	 αιτούσα	 ποσού	 400.000€	 υπέρ	 της	
επιχείρησης	παντοπωλείου	του	συζύγου	της),	ΕιρΘεσ	7078/2017,	αδημ.	(παροχή	πέντε	
εγγυήσεων	ποσού	άνω	του	1.300.000€	από	την	αιτούσα	υπέρ	της	ομόρρυθμης	εταιρίας	
του	συζύγου	 της	και	 του	αδελφού	του),	 ΕιρΘεσ	929/2017	αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	
υπέρ	 του	 συζύγου	 για	 την	 ενίσχυση	 της	 βιοτεχνίας	 του	 και	 υπέρ	 της	 εταιρίας	
περιορισμένης	 ευθύνης	 στην	 οποία	 η	 ίδια	 συμμετείχε	 με	 ποσοστό	 46%),	 	 ΕιρΘεσ	
5958/2017	 αδημ.,	 (παροχή	 εγγυήσεων	 από	 αιτούντες	 –	 συζύγους,	 υπέρ	 ανώνυμης	
εταιρίας	 μέλος	 και	 αντιπρόεδρος	 του	 δ.σ.	 της	 οποίας	 ήταν	 στο	 παρελθόν	 ο	 αιτών,	
ποσών	 6.900.000€	 και	 4.800.000€),	 ΕιρΘεσ	 7243/2017,	 αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	
ποσού	 230.000€	 υπέρ	 του	 συζύγου	 της	 αιτούσας,	 που	 διατηρούσε	 πρακτορείο	
ΠΡΟΠΟ),	 ΕιρΘεσ	 7641/2017,	 αδημ.	 (παροχή	 εγγυήσεων	 από	 την	 αιτούσα	 υπέρ	 του	
συζύγου	 της,	 εργολάβου	 δημοσίων	 έργων,	 για	 ποσό	 260.000€),	 ΕιρΘεσ	 4460/2016,	
αδημ.	 (η	αιτούσα	παρείχε	επανειλημμένες	εγγυήσεις	υπέρ	της	ανώνυμης	εταιρίας	στο	
διοικητικό	συμβούλιο	της	οποίας	συμμετείχε	η	ίδια,	ο	σύζυγός	της	και	ο	αδερφός	του).		

Επίσης,	αποφάσεις	που	δέχθηκαν	ότι	 ο	παρέχων	 εγγυήσεις	 δεν	απέκτησε	 την	
εμπορική	 ιδιότητα	εξ	αυτού	του	λόγου:	ΕιρΘεσ	4472/2018,	αδημ.	 (η	αιτούσα	παρείχε	
μία	 εγγύηση	 υπέρ	 της	 επιχείρησης	 του	 συζύγου	 της,	 ποσού	 20.000€),	 ΕιρΘεσ	
7641/2017,	 αδημ.	 (παροχή	 μίας	 εγγύησης	 από	 τον	 αιτούντα	 υπέρ	 του	 πατέρα	 του,	
εργολάβου	 δημοσίων	 έργων,	 για	 ποσό	 20.000€),	 ΕιρΘεσ	 5857/2017,	 αδημ.	 (παροχή	
εγγύησης	 αιτούσας	 υπέρ	 της	 νύφης	 της	 για	 την	 επαγγελματική	 της	 δραστηριότητα,	
άπαξ,	για	ποσό	30.000€).	

	
	
I.β.	Οφειλέτης	που	συμμετέχει	σε	κεφαλαιουχικη	εταιρία	
	
Ανακύπτει	 κατά	 τη	 συζήτηση	 αιτήσεων	 υπαγωγής	 στον	 Ν.	

3869/2010	 το	 ζήτημα	 οφειλέτη	 που	 συμμετέχει	 σε	 κεφαλαιουχική	
εταιρία.	

Αναλυτικά:	 Κατ’	 αρχάς	 δεν	 είναι	 έμπορος	 ο	 μέτοχος	 ανώνυμης	
εταιρίας	και	ο	εταίρος	εταιρίας	περιορισμένης	ευθύνης,	ακόμη	και	αν	στις	
τελευταίες	δυο	περιπτώσεις	πρόκειται	για	τον	μοναδικό	μέτοχο	ή	εταίρο	
(μονομετοχική	 ανώνυμη	 εταιρία,	 μονοπρόσωπη	 εταιρία	 περιορισμένης	
ευθύνης).	Επίσης,	δεν	έχουν	εμπορική	ιδιότητα	τα	διοικητικά	όργανα	των	
κεφαλαιουχικών	 εταιριών,	 ήτοι	 τα	 μέλη	 του	 διοικητικού	 συμβουλίου	
ανώνυμης	 εταιρίας	 ή	 οι	 διαχειριστές	 εταιρίας	 περιορισμένης	 ευθύνης,	
έστω	 και	 αν	 κατέχουν	 θέση	 προέδρου	 ή	 αντιπροέδρου	 ή	 διευθύνοντος	
συμβούλου	ή	διαχειριστή.	Δεν	καθιστά	λοιπόν	κάποιον	έμπορο	η	κατοχή	
μεριδίων	 σε	 εταιρία	 περιορισμένης	 ευθύνης	 ή	 μετοχών	 σε	 ανώνυμη	
εταιρία	ή	η	άσκηση	από	αυτόν	διαχειριστικής	εξουσίας	στις	αντίστοιχες	
εταιρίες.	Οι	εμπορικές	πράξεις	που	επιχειρεί	ως	διαχειριστής,	ενεργούνται	
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στο	 όνομα	 και	 για	 λογαριασμό	 της	 εταιρίας.	 Οι	 τελευταίοι,	 βέβαια,	
αυτονόητα	μπορούν	να	γίνουν	έμποροι	αν,	παράλληλα	με	την	παραπάνω	
ιδιότητά	τους,	διενεργούν	στο	όνομά	τους	και	για	δικό	τους	λογαριασμό	
εμπορικές	πράξεις.	Ομοίως,	ακόμη	και	αν	δεν	διενεργούν	στο	όνομά	τους	
εμπορικές	 πράξεις,	 τα	 πρόσωπα	 αυτά,	 σε	 περίπτωση	 παροχής	
προσωπικών	 εγγυήσεων	 προς	 την	 εταιρία	 στην	 οποία	 συμμετέχουν,	
αποκτούν,	 υπό	 τις	 προϋποθέσεις	 που	 ανωτέρω	 εκτίθενται,	 την	
πτωχευτική	ικανότητα	λόγω	των	εγγυήσεων	αυτών.		

Περαιτέρω,	 η	 αρχή	 της	 οικονομικής	 αυτοτέλειας	 και	 ευθύνης	 του	
νομικού	 προσώπου	 της	 εταιρίας	 έναντι	 των	 μετόχων	 ή	 των	 εταίρων	
υποχωρεί	όταν	η	επίκληση	της	διαφορετικής	προσωπικότητας	χρησιμεύει	
για	 τη	 νομιμοποίηση	 αποτελέσματος	 αντίθετου	 προς	 τους	 κανόνες	 της	
καλής	πίστης	δηλ.	γίνεται	κατάχρηση	της	νομικής	προσωπικότητας	 	της	
εταιρίας	 -	 ο	 κυρίαρχος	 μέτοχος	 ή	 εταίρος	 χρησιμοποιεί	 τη	 νομική	
προσωπικότητα	της	εταιρίας	για	να	καταστρατηγήσει	τον	νόμο	ή	για	να	
προκαλέσει	 δολίως	 ζημία	 σε	 τρίτον	 ή	 για	 να	 αποφύγει	 εκπλήρωση	 των	
υποχρεώσεων	 του 29 .	 Η	 αρχή	 (ή	 θεωρία)	 αυτή	 είναι	 γνωστή	 ως	
παραμερισμός	 ή	 κάμψη	 ή	 μη	 σεβασμός	 ή	 αγνόηση	 ή	 κατάχρηση	 της	
νομικής	 προσωπικότητας	 (disregard	 of	 legal	 entity	 ή	 Missachtung	 der	
juristischen	 person)	 ή	 άρση	 της	 αυτοτέλειας	 του	 νομικού	 προσώπου	 ή	
αφαίρεση	 του	 μανδύα	 του	 (lifting	 the	 corporate	 veil)	 ή	 διείσδυση	 στο	
υπόστρωμά	του	(piercing	the	veil	of	corporate	entity	ή	durchgriff	auf	den	
substrat	 der	 juristischen	 person),	 ή	 αρχή	 της	 ταυτότητας	 του	 νομικού	
προσώπου	 με	 τα	 μέλη	 του	 (identitat	 der	 juristischen	 person	 mit	 ihren	
mitgliedem).	 Σύμφωνα	 με	 αυτήν,	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	 ο	 χωρισμός	
του	νομικού	προσώπου	από	τα	μέλη	του	δεν	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	και	το	
νομικό	 πρόσωπο	 ταυτίζεται	 με	 αυτά,	 με	 αποτέλεσμα,	 είτε	 έννομες	
συνέπειες	 που	 θα	 ίσχυαν	 μόνο	 για	 το	 νομικό	πρόσωπο	 (λ.χ.	 η	 εμπορική	
ιδιότητα)	 να	 επέλθουν	 και	 στα	 μέλη	 του,	 είτε	 νομικές	 καταστάσεις	 ή	
ιδιότητες,	που	χαρακτηρίζουν	μόνο	τα	μέλη,	να	ληφθούν	υπ’	όψιν	και	για	
τη	νομική	μεταχείριση	αυτού,	 είτε	 τέλος	 να	μην	 επέλθουν	για	 το	νομικό	
πρόσωπο	 ή	 τα	 μέλη	 του	 ή	 και	 για	 τα	 δύο,	 έννομα	 αποτελέσματα	 που	
προϋποθέτουν	 τον	 μεταξύ	 τους	 χωρισμό.	 Στις	 περιπτώσεις	 αυτές,	 η	
νομική	προσωπικότητα	δεν	καταλύεται,	αλλά	παραμερίζεται	μόνο	για	τη	
συγκεκριμένη	 περίσταση.	 Ο	 προηγηθείς	 ορισμός	 της	 έννοιας	 της	 άρσης	
της	 αυτοτέλειας	 του	 νομικού	 προσώπου	 δεν	 αποτελεί	 παρά	 την	
περιγραφή	της	έννομης	συνέπειας	της	εφαρμογής	στο	νομικό	πρόσωπο	ή	

																																																								
29	ΟλΑΠ	 5/1996,	 δημοσιευμένη	 σε	 ΤΝΠ	 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,	 ΑΠ	 618/2015,	 ΑΠ	 330/2010	 αμφότερες	
δημοσιευμένες	σε	ΤΝΠ	NOMOS,	Σπ.	Ψυχομάνης,	ό.α.,	σελ.	36.	
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στα	 μέλη	 του	 κανόνων	 και	 αρχών	 του	 δικαίου,	 που	 επιφέρουν	 κάποιου	
είδους	ταύτιση	νομικού	προσώπου	και	μελών.	

	Η	 διάπλαση	 της	 σχετικής	 θεωρίας	 είναι	 κατ’	 αρχάς	 νομολογιακή,	
ωστόσο	υπάρχουν	και	περιπτώσεις	της	λεγόμενης	νομοθετικής	άρσης	της	
αυτοτέλειας	 του	 νομικού	προσώπου,	 κατ’	 εφαρμογή	 ειδικών	διατάξεων,	
οπότε	 εκ	 του	 νόμου	 το	 νομικό	πρόσωπο	 ταυτίζεται	 με	 τα	μέλη	 του30.	Η	
νομική	 προσωπικότητα	 είναι	 δημιούργημα	 του	 δικαίου,	 με	 την	 οποία	
εξυπηρετούνται	 οικονομικές	 και	 κοινωνικές	 ανάγκες,	 με	 κυριότερη	 τον	
περιορισμό	 της	 ευθύνης	 και	 των	 κινδύνων	 κατά	 την	 άσκηση	 της	
εμπορικής	δραστηριότητας	με	ανάλογη	μείωση	και	 του	κόστους	από	 τη	
συμμετοχή	σ'	 αυτή.	Η	περιουσιακή	αυτοτέλεια	 των	 νομικών	προσώπων	
είναι	 συνεπώς	 το	 βασικότερο	 στοιχείο	 της	 ιδιοσυστασίας	 τους,	 που	
εκφράζεται	και	με	τη	διάταξη	του	άρθρου	70	ΑΚ,	σύμφωνα	με	την	οποία	
οι	 δικαιοπραξίες	 που	 επιχείρησε	 μέσα	 στα	 όρια	 της	 εξουσίας	 του	 το	
όργανο	 διοίκησης	 του	 νομικού	 προσώπου	 υποχρεώνουν	 το	 νομικό	
πρόσωπο.	 Απόρροια	 της	 ιδιαίτερης	 ικανότητας	 δικαίου	 των	 νομικών	
προσώπων	 είναι	 ακριβώς	 και	 η	 ιδιαίτερη	 ικανότητα	 ευθύνης	 τους,	
δηλαδή	αποκλειστικής	και	χωριστής	από	την	ευθύνη	των	μελών	τους,	που	
σημαίνει	 ότι	 υπέγγυα	 στους	 δανειστές	 του	 νομικού	 προσώπου	 είναι	
μόνον	η	δική	του	περιουσία	και	όχι	και	η	περιουσία	των	μελών	του,	ενώ	
και	 αντιστρόφως	 η	 περιουσία	 του	 δεν	 είναι	 υπέγγυα	 στους	 ατομικούς	
δανειστές	 των	 μελών	 του.	 Ωστόσο	 ο	 απόλυτος	 αυτός	 διαχωρισμός	
δικαιολογείται	 όταν	 εξυπηρετεί	 τους	 σκοπούς	 της	 χωριστής	 νομικής	
προσωπικότητας,	 διαφορετικά	 δεν	 είναι	 ανεκτός	 από	 το	 δίκαιο	 και	
κάμπτεται,	 είτε	 ευθέως	 με	 βάση	 σχετική	 διάταξη	 του	 νόμου,	 όπως	 λ.χ.	
είναι	 η	 διάταξη	 του	άρθρο	83	παρ.	 2	 του	κ.ν.	 2190/1920,	 είτε	 κατά	 την	
καλή	πίστη,	όπως	αυτή	αποτυπώνεται	στα	άρθρο	281,	288	και	200	του	
ΑΚ,	δηλαδή	όταν	γίνεται	κατάχρηση	της	αυτοτελούς	ύπαρξης	του	νομικού	
προσώπου,	 οπότε	 καταφάσκεται	 η	 άρση	 της	 περιουσιακής	 αυτοτέλειάς	
του.		

																																																								
30	Βλ.	 άρθρο	 71	 εδ.	 2	 ΑΚ,	 άλλοτε	 άρθρα	 22	 και	 23	 ΕμπΝ	 και	 ήδη	 άρθρο	 249	 Ν.	 4072/2012	
αναφορικά	με	την	απεριόριστη	προσωπική	και	αλληλέγγυα	ευθύνη	των	ομορρύθμων	εταίρων	
για	τα	χρέη	της	προσωπικής	εταιρίας	στην	οποία	συμμετέχουν,	τα	άρθρα	115	παρ.	1	και	3	Ν.	
2238/1994	 αναφορικά	 με	 την	 προσωπική	 και	 αλληλέγγυα	 ευθύνη	 των	 εν	 λόγω	 προσώπων	
έναντι	του	δημοσίου	για	τις	υποχρεώσεις	καταβολής	των	φόρων,	που	βαρύνουν	την	ανώνυμη	
εταιρία,	άρθρο	4	παρ.	3	Ν.	2329/1995	«Νομικό	καθεστώς	της	ιδιωτικής	τηλεόρασης	κ.λπ.»	κατά	
το	 οποίο	 τα	 προβλεπόμενα	 από	 το	 Εθνικό	 Συμβούλιο	 Ραδιοτηλεόρασης	 (ΕΣΡ)	 πρόστιμα	 για	
παράβαση	των	κανόνων	που	διέπουν	τη	λειτουργία	της	ιδιωτικής	τηλεόρασης,	την	προστασία	
της	 πνευματικής	 ιδιοκτησίας	 και	 τη	 δεοντολογία	 επιβάλλονται	 από	 κοινού	 και	 εις	 ολόκληρον	
στην	εταιρία	και	ατομικά	στον	νόμιμο	ή	τους	περισσότερους	νόμιμους	εκπροσώπους	της,	όλα	τα	
μέλη	του	ΔΣ	της	και	όλους	τους	μετόχους	της	που	κατέχουν	ποσοστό	μετοχών	μεγαλύτερο	του	
2,5%.	
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Ειδικότερα	 η	 εταιρία	 ως	 σύνολο	 έννομων	 σχέσεων	 και	
καταστάσεων,	που	ρυθμίζονται	από	ορισμένο	πλέγμα	κανόνων	δικαίου	με	
τη	 μορφή	 αυτοτελούς	 ενότητας,	 οφείλει	 να	 υπηρετεί	 κοινωνικό	 κυρίως	
σκοπό,	 στο	 πλαίσιο	 και	 των	 συνταγματικών	 διατάξεων	 των	 άρθρων	 5	
παρ.	1	και	12	παρ.	1	και	3.	Η	χρησιμοποίηση	ως	εκ	τούτου	του	νομικού	
προσώπου	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 σκοπών	 αποδοκιμαζόμενων	 από	 την	
έννομη	 τάξη,	 συνιστά	 απαγορευμένη	 από	 τον	 νόμο	 κατάχρηση	 του	
θεσμού	της	εταιρίας.	Η	καταχρηστική	αυτή	συμπεριφορά	δεν	ρυθμίζεται	
ειδικά	στον	 νόμο,	ωστόσο	πρέπει	 να	υπαχθεί	 και	αυτή	στη	διάταξη	 του	
άρθρο	281	ΑΚ,	με	τις	αντίστοιχες	συνέπειες	της	κατάχρησης	δικαιώματος.	
Συνεπώς,	δεν	συνιστά	καταχρηστική	συμπεριφορά	μόνη	η	συγκέντρωση	
των	 περισσότερων	 ή	 και	 όλων	 των	 μετοχών	 ανώνυμης	 εταιρίας	 ή	 των	
μεριδίων	εταιρίας	περιορισμένης	ευθύνης	σε	ένα	μόνον	πρόσωπο,	ακόμη	
και	αν	αυτό	είναι	ο	διευθύνων	σύμβουλος	ή	ο	διαχειριστής	της	 εταιρίας	
και	την	ελέγχει	έτσι	τυπικά	και	ουσιαστικά31,	αφού	αναγνωρίζεται	από	το	
δίκαιο	 η	 μονοπρόσωπη	 κεφαλαιουχική	 εταιρία	 (ανώνυμη,	 ναυτική	 ή	
ΕΠΕ32),	 η	 οποία	 και	 διατηρεί	 την	 οικονομική	 αυτοτέλεια	 του	 νομικού	
προσώπου	 της	 έναντι	 του	 φυσικού	 προσώπου,	 στο	 οποίο	 ανήκουν	 οι	
μετοχές	 ή	 τα	 μερίδιά	 της.	 Ομοίως,	 δεν	 συνιστά	 καταχρηστική	
συμπεριφορά	 η	 επιλογή	 μιας	 κεφαλαιουχικής	 εταιρίας	 για	 την	 άσκηση	
μέσω	αυτής	επιχειρηματικής	δραστηριότητας	από	έναν	ή	περισσότερους	
επιχειρηματίες,	 με	 σκοπό	 η	 εταιρία	 να	 λειτουργήσει	 ως	 μηχανισμός	
απορρόφησης	 των	 τυχόν	 δυσμενών	 συνεπειών	 της	 επιχειρηματικής	
δραστηριότητάς	 τους,	 αφού	 για	 τον	 σκοπό	 αυτό	 ακριβώς	 υφίσταται	 η	
κεφαλαιουχική	 εταιρία.	 Σε	 όλες	 λοιπόν	 τις	 περιπτώσεις	 αυτές,	 που	 δεν	
διαπιστώνεται	 κατάχρηση	 κατά	 τη	 λειτουργία	 του	 εταιρικού	 θεσμού,	
διατηρείται	 αναλλοίωτη	 και	 η	 αυτοτέλεια	 της	 εταιρίας	 ως	 νομικού	
προσώπου.	Όμως	η	αρχή	αυτή	της	οικονομικής	αυτοτέλειας	και	ευθύνης	
του	νομικού	προσώπου	της	εταιρίας	έναντι	των	μετόχων	ή	των	εταίρων	
της	 υποχωρεί	 όταν	 η	 επίκληση	 της	 διαφορετικής	 προσωπικότητάς	 της	
χρησιμεύει	για	να	νομιμοποιηθεί	αποτέλεσμα	αντίθετο	προς	τους	κανόνες	
της	 καλής	 πίστης,	 δηλαδή	 όταν	 οι	 πράξεις	 της	 εταιρίας	 είναι	 στην	
πραγματικότητα	 πράξεις	 του	 κυρίαρχου	 μετόχου	 ή	 εταίρου	 της	 που	
σκόπιμα	 παραλλάσσονται	 ή	 αντιστρόφως	 όταν	 οι	 πράξεις	 του	φυσικού	
προσώπου	συνέχονται	με	την	εταιρία	από	την	οποία	αθέμιτα	επιχειρείται	
να	αποκοπούν.	Απαιτείται,	έτσι,	η	συνδρομή	πραγματικών	περιστατικών	
που	 καταδεικνύουν	 βούληση	 για	 καταστρατήγηση	 διατάξεων	 μέσα	 από	
																																																								
31	ΟλΑΠ	5/1996,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
32	Βλ.	άρθρο	1	παρ.	3	κ.ν.	2190/1920,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	3	Ν.	3604/2007,	41	
παρ.	2	Ν.	959/1979,	43α	ν.	3190/1955,	που	προστέθηκε	με	το	άρθρο	2	π.δ.	279/1993.	
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τη	σύσταση	νομικών	προσώπων.	Η	μορφή	αυτή	κατάχρησης	του	θεσμού	
της	 εταιρίας	 εκδηλώνεται	 κυρίως	 στις	 περιπτώσεις	 που	 ο	 κυρίαρχος	
μέτοχος	 ή	 εταίρος	 χρησιμοποιεί	 τη	 νομική	προσωπικότητα	 της	 εταιρίας	
για	να	καταστρατηγήσει	τον	νόμο	(λ.χ.	να	παρακάμψει	απαγόρευση	που	
τον	δεσμεύει	ως	φυσικό	πρόσωπο)	ή	για	να	προκαλέσει	με	δόλο	ζημία	σε	
τρίτο	 (οπότε	 θα	 ανακύπτει	 και	 αδικοπρακτική	 ευθύνη	 του)	 ή	 για	 να	
αποφευχθεί	 η	 εκπλήρωση	 είτε	 εταιρικών	 είτε	 ατομικών	 υποχρεώσεών	
του,	που	δημιουργήθηκαν	καθ'	υπέρβαση	των	πραγματικών	εταιρικών	ή	
ατομικών	 του	 δυνατοτήτων,	 κριτήρια	 δε	 ενδεικτικά	 μιας	 τέτοιας	
κατάχρησης	είναι	προπάντων	η	ανεπαρκής	χρηματοδότηση	της	εταιρίας	
και	 η	 σύγχυση	 της	 εταιρικής	 με	 την	 ατομική	 περιουσία	 του,	 αφού	 εξ	
αιτίας	 μεν	 της	 ελλιπούς	 χρηματοδότησης	 ο	 επιχειρηματίας	 μεταφέρει	
αθέμιτα	 στους	 δανειστές	 της	 εταιρίας	 τους	 κινδύνους	 από	 τη	 δική	 του	
στην	 ουσία	 επιχειρηματική	 δραστηριότητα,	 ενώ	 αθέμιτα	 και	 στην	
περίπτωση	 της	 σύγχυσης	 των	 περιουσιών	 χρησιμοποιεί	 την	 εταιρική	
περιουσία	για	τις	δικές	του	δραστηριότητες	ή	αντιστρόφως	επωφελείται	
η	εταιρία	σε	βάρος	των	ατομικών	του	δανειστών.	Καταχρηστική	τυγχάνει	
και	η	συμπεριφορά	του	βασικού	μετόχου	ή	 εταίρου	που	συναλλάσσεται	
με	 παρένθετο	 πρόσωπο	 την	 εταιρία,	 όταν	 η	 εταιρία	 δεν	 έχει	 εταιρική	
οργάνωση	 ή	 δεν	 έχει	 αναπτύξει	 επιχειρηματική	 δράση	 και	 είναι	 αυτός	
στην	 πραγματικότητα,	 που	 συναλλάσσεται	 υπό	 την	 εταιρική	 επωνυμία	
για	 δικό	 του	 όφελος.	 Σε	 όλες	 αυτές	 τις	 περιπτώσεις	 ως	 κύρωση	
επιβαλλόμενη	 προς	 αποφυγή	 της	 κατάχρησης	 προσήκει	 η	 άρση	 ή	 η	
κάμψη	της	νομικής	προσωπικότητας	της	εταιρίας	ή	κατ'	άλλη	έκφραση	η	
διείσδυση	 στο	 υπόστρωμά	 της	 και	 η	 επέκταση	 από	 την	 εταιρία	 στους	
μετόχους	ή	εταίρους	των	συνεπειών	που	την	αφορούν	ή	αντιστρόφως	η	
επέκταση	 των	 αντίστοιχων	 συνεπειών	 από	 τους	 μετόχους	 ή	 εταίρους	
στην	εταιρία,	ιδιαίτερα	όταν	οι	τρίτοι,	που	συμβλήθηκαν	με	την	εταιρία	ή	
τον	 βασικό	 μέτοχο	 ή	 εταίρο	 της,	 οδηγήθηκαν	 στη	 συγκεκριμένη	
συναλλαγή	 εξαιτίας	 της	 εμφανιζόμενης	 σε	 αυτούς	 παραλλαγμένης	
κατάστασης33 .	 Τονίζεται	 πως	 η	 άρση	 της	 αυτοτέλειας	 του	 νομικού	
προσώπου	είναι	προσωρινή	και	περιορισμένη,	δηλαδή	δεν	καταλύεται	η	
ίδια	η	νομική	προσωπικότητα	της	εταιρίας,	αλλά	παραμερίζεται	μόνο	για	
τη	συγκεκριμένη	συναλλαγή	η	περιουσιακή	αυτοτέλειά	της34.		

Περίπτωση	άρσης	 της	αυτοτέλειας	 του	 νομικού	προσώπου	σε	
αίτηση	του	Ν.	3869/2010	αναλύεται	στην	ΑΠ	805/2019,	στην	οποία	έγινε	

																																																								
33	ΑΠ	805/2019,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
34	ΟλΑΠ	2/2013,	ΑΠ	537/2016,	ΑΠ	149/2013,	ΑΠ	689/2013,	ΑΠ	11/2009,	όλες	δημοσιευμένες	
σε	ΤΝΠ	NOMOS,	βλ.	για	το	θέμα	αυτό	Κ.	Ρήγα,	Η	άρση	της	αυτοτέλειας	του	νομικού	προσώπου,	
2008,	Αθ.	Λιακόπουλο,	Η	άρση	της	αυτοτέλειας	του	νομικού	ποσώπου	στη	νομολογία,	1988.	
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δεκτό	 ότι	 οι	 οφειλέτες	 εκμεταλλεύτηκαν	 την	 αρχή	 της	 αυτοτέλειας	 του	
νομικού	προσώπου	της	εταιρίας	περιορισμένης	ευθύνης,	στην	οποία	είχαν	
κυρίαρχη	θέση	σε	τέτοιο	βαθμό,	ώστε	από	τη	συμμετοχή	τους	σε	αυτή	να	
εξαρτάται	 η	 ύπαρξη	 της	 εταιρίας	 και	 ότι	 λάμβαναν	 δάνεια,	 είτε	 ως	
πρωτοφειλέτες,	 είτε	 ως	 εγγυητές	 της	 εταιρίας	 περιορισμένης	 ευθύνης	
προκαλώντας	σύγχυση	της	εταιρικής	με	την	ατομική	τους	περιουσία,	την	
οποία	 χρησιμοποιούσαν	 για	 να	 αποκομίσουν	 οφέλη	 από	 εμπορική	
κερδοσκοπία	από	τη	συνέχιση	της	λειτουργίας	της	εταιρίας	και	σύμφωνα	
με	 τις	 παραδοχές	 για	 την	 αποφυγή	 της	 ανωτέρω	 καταχρηστικής	
συμπεριφοράς	 επήλθε	 ως	 ποινή	 η	 άρση	 της	 νομικής	 αυτοτέλειας	 της	
εταιρίας	και	συνακόλουθα	επήλθε	η	κτήση	εκ	μέρους	τους	της	εμπορικής	
ιδιότητας.		
	

I.γ.	Μικρέμποροι	
	
Όπως	 προαναφέρθηκε,	 δεν	 εμπίπτουν	 στη	 ρύθμιση	 του	 Ν.	

3869/2010	όσοι	έχουν	πτωχευτική	ικανότητα.	Συνεπώς,	σύμφωνα	με	όσα	
προεκτέθηκαν,	 δεν	 εξαιρούνται	 και	 εμπίπτουν	 στη	 ρύθμιση	 του	 Νόμου	
αυτού	οι	χαρακτηριζόμενοι	ως	«μικρέμποροι».		

Ελλείψει	 νομοθετικής	 ρύθμισης	 στο	 δίκαιό	 μας,	 η	 θεωρητική	
κατασκευή	 του	 μικρεμπόρου	 καθιερώθηκε	 στη	 θεωρία	 και	 έγινε	 δεκτή	
από	 τη	 νομολογία,	 από	 την	 ανάγκη	 των	 πραγμάτων	 και	 από	 λόγους	
επιείκειας35.	 Τούτο,	 	 καθώς	 συνέπειες	 της	 εμπορικής	 ιδιότητας,	 όπως	 η	
πτωχευτική	 ικανότητα	 ή	 η	 προσωποκράτηση	 για	 εμπορικά	 χρέη,	
κατέδειξαν	 ότι	 ο	 νόμος	 έπρεπε	 να	 ερμηνευθεί	 συσταλτικά,	 ώστε,	 για	
παράδειγμα,	 ο	 πλανόδιος	 μεταπωλητής,	 ο	 μικροεπισκευαστής,	 ο	
μικρομεταφορέας,	 να	 μην	 μπορούν	 να	 χαρακτηρισθούν	 έμποροι,	 αν	 και	
ενεργούν	 ως	 σύνηθες	 επάγγελμα	 την	 αγορά	 προς	 μεταπώληση,	 την	
επιχείρηση	 χειροτεχνίας,	 τη	 μεταφορά 36 ,	 ήτοι,	 πράξεις	 που	 έχουν	
χαρακτηρισθεί	 αντικειμενικά	 εμπορικές.	 Κρίθηκε	 δηλαδή	 πως,	 σε	
ορισμένα	 πρόσωπα,	 που	 ενεργούν	 κατά	 σύνηθες	 επάγγελμα	
αντικειμενικά	 εμπορικές	 πράξεις,	 συνεπώς	 θα	 έπρεπε	 να	 θεωρηθούν	
έμποροι,	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	προσδοθεί	 η	 ιδιότητα	αυτή	 του	 εμπόρου,	
διότι	η	εργασία	τους	είναι	περιορισμένης	σημασίας	και	τα	κεφάλαια	που	
αυτοί	 έχουν	 διαθέσει	 κρίνονται	 ασήμαντα,	 «άνευ	σπουδαιότητας»,	ώστε	
θα	 ήταν	 άσκοπο	 να	 θεωρηθούν	 αυτοί	 έμποροι 37 .	 Πρόκειται	 στις	
περιπτώσεις	 αυτές	 για	 πρόσωπα	 που	 ασκούν	 εμπόριο	 αλλά	 σε	 μικρή	
																																																								
35	Λ.	Σκαλίδης,	Εμπορικό	Δίκαιο,	1986,	τ.	Α	σελ.	143.	
36.	Λ.	Γεωργακόπουλος,	Εγχειρίδιο	Εμπορικού	Δικαίου,	1995,	τ.	Α΄,	σελ.	79.		
37	Ηλ.	Αναστασιάδης,	Ελληνικόν	Εμπορικόν	Δίκαιον,	1937,	τ.	Α΄,	σελ.	147.	
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κλίμακα,	 τέτοια	 ώστε	 να	 κρίνονται	 τα	 πρόσωπα	 αυτά	 περισσότερο	 ως	
βιοπαλαιστές,	 παρά	 ως	 έμποροι.	 Κύριο	 χαρακτηριστικό	 σ’	 αυτές	 τις	
περιπτώσεις	 είναι	 ότι	 δεν	 υφίσταται,	 κατά	 την	 άσκηση	 της	 εμπορίας,	
ριψοκίνδυνη	 διαμεσολάβηση	 και	 κερδοσκοπία	 από	 τη	 μεταπώληση	
προϊόντων,	έστω	και	μικρής	κλίμακας.	Κατά	συνέπεια,	σε	όλες	εκείνες	τις	
περιπτώσεις	 που,	 κατά	 την	 άσκηση	 της	 δραστηριότητας,	 κυριαρχεί	 το	
στοιχείο	της	προσωπικής	εργασίας	και	το	κέρδος	έρχεται	ως	αμοιβή	του	
σωματικού	 κόπου	 του	 ασκούντα	 τη	 δραστηριότητα,	 εκεί	 δεν	 είναι	
δυνατόν	να	προσδοθεί	σ’	αυτόν	η	 ιδιότητα	του	εμπόρου38.	Αυτό,	διότι,	η	
δραστηριότητα	 του	 μικρεμπόρου,	 λόγω	 ακριβώς	 αυτών	 των	
χαρακτηριστικών	της,	δεν	συμβιβάζεται	με	την	τυπική	φυσιογνωμία	της	
εμπορικής	 δραστηριότητας 39 ,	 και	 το	 είδος	 και	 η	 έκταση	 της	
δραστηριότητάς	 του	 έχει	 περιορισμένη	 σημασία 40 .	 Ως	 περιορισμένη	
σημασία	 εννοείται	 η	 σημασία	 της	 δραστηριότητας	 στην	 αγορά	 εν	 γένει	
και	στη	διακίνηση	κεφαλαίων	και	εμπορευμάτων.	Οι	ασκούντες	εμπορία	
κατά	 τον	 τρόπο	 αυτό	 (ήτοι	 χωρίς	 ριψοκίνδυνη	 διαμεσολάβηση,	 χωρίς	
κερδοσκοπία	 από	 τη	 μεταπώληση	 προϊόντων,	 χωρίς	 επενδυμένο	
κεφάλαιο)	 θεωρείται	 ότι	 μπορούν	 να	 εξομοιωθούν	 προς	 τους	
ημερομίσθιους	εργάτες,	ενώ,	συνέπεια	του	τρόπου	δράσης	τους	είναι	ότι	
οι	 ασκούντες	 αυτή	 είναι	 έτοιμοι	 να	 τραπούν	 σε	 άλλα	 βιοποριστικά	
επαγγέλματα	από	στιγμή	σε	στιγμή,	από	εποχή	σε	εποχή41.		

Ορισμός	 του	 μικρεμπόρου,	 διατυπώθηκε	 από	 τη	 θεωρία	 ως	
εξής:	 «μικρέμπορος	 ή	 πλανόδιος	 έμπορος	 είναι	 το	 πρόσωπο	 εκείνο	 που	
κατά	σύνηθες	επάγγελμα	ασκεί	εμπορικές	πράξεις,	αλλά	το	κέρδος	του	από	
αυτήν	 τη	 δραστηριότητα,	 ένεκα	 του	 είδους	 και	 της	 έκτασής	 της,	
εμφανίζεται	σαν	αμοιβή	της	σωματικής	του	καταπόνησης	ή	των	μελών	της	
οικογενείας	του»42.	 Κατ’	 άλλη	 άποψη	ωστόσο,	 μικρέμπορος	 είναι	 μεν	 το	
πρόσωπο	 που	 ασκεί	 περιορισμένης	 σημασίας	 και	 εμβέλειας	
δραστηριότητα,	 κάτι	 το	 οποίο,	ωστόσο,	 δεν	 συνδέεται	 αναγκαία	 με	 την	
καταβολή	 σωματικής	 καταπόνησης.	 Το	 κριτήριο	 της	 σωματικής	
καταπόνησης	θεωρείται,	κατά	την	άποψη	αυτή,	ειδικότερο,	ότι	αποτελεί	
δηλαδή	 ένα	μόνο	από	 τα	κριτήρια	που	θα	πρέπει	 να	 ληφθούν	συνολικά	
υπ’	 όψιν	 για	 τη	 διάγνωση	 του	 περιορισμένου	 της	 επαγγελματικής	
δραστηριότητας,	ωστόσο	θεωρείται	πως	παρέχει	περισσότερο	ασφαλείς	

																																																								
38	Αλ.	 Τσιριντάνης,	Στοιχεία	Εμπορικού	Δικαίου,	 τ.	 Α΄,	 1959,	 σελ.	 97,	 Κ.	Παμπούκης,	Εισηγήσεις	
Εμπορικού	Δικαίου,	1997,	σελ.	150επ.	
39	Ι.	Ρόκας,	Επιθεώρησις	του	Εμπορικού	Δικαίου,	1982,	τ.	ΛΓ΄,	σελ.	206επ.	
40		Γ.	Βελέντζας,	Επίτομο	Εμπορικό	Δίκαιο,	2007,	σελ.	57.	
41		Κ.	Καραβάς,	ό.α.	
42		Λ.	Σκαλίδης,	Εισαγωγή	στο	Εμπορικό	Δίκαιο,	2007,	σελ.	190επ.	
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λύσεις,	 από	 το	 κριτήριο	 του	 περιορισμένου	 της	 δραστηριότητας,	 που	
κρίνεται	περισσότερο	ασαφές43.		

Επιπρόσθετα,	 ως	 κριτήρια	 για	 τη	 διαπίστωση	 του	 είδους	 και	
της	 έκτασης	 της	 δραστηριότητας	 του	 ασκούντα	 εμπορικές	 πράξεις,	
μπορούν	 να	 χρησιμεύσουν:	 ο	 αριθμός	 των	 εργασιών	 στις	 οποίες	
προβαίνει,	 ο	 τρόπος	 άσκησης	 της	 δραστηριότητάς	 του,	 το	 επενδυμένο	
κεφάλαιο,	 η	 συχνότητα	 της	 εκτέλεσης	 εργασιών,	 η	 χρησιμοποίηση	
πιστώσεων	 για	 την	 ενίσχυση	 της	 δράσης	 του,	 η	 απασχόληση	
υπαλλήλων44.	Άλλως,	ελέγχονται	η	επαγγελματική	οργάνωση	(δηλαδή	το	
κατάστημα),	 που	 αρκεί	 να	 είναι	 ακόμα	 και	 στοιχειώδης,	 καθώς	 και	 η	
κερδοσκοπία	με	τη	διαμεσολάβηση	στη	διακίνηση	των	αγαθών45.	

Από	 τις	 προαναφερθείσες	 εννοιολογικές	 προσεγγίσεις	
προκύπτουν,	συνεπώς,	τα	κριτήρια	που	θα	χρησιμοποιήσει	ο	εφαρμοστής	
του	Δικαίου	για	τη	διάκριση	μεταξύ	εμπόρου	και	μικρεμπόρου:		

Τα	 στοιχεία	 εκείνα	 που	 προσδίδουν	 την	 εμπορικότητα	 σε	 μια	
συγκεκριμένη	 δραστηριότητα	 και	 αποκλείουν	 την	 ευνοϊκή	 απονομή	 της	
ιδιότητας	του	μικρεμπόρου,	είναι:	η	ριψοκίνδυνη	διαμεσολάβηση,	δηλαδή	
η	διαμεσολάβηση	που	γίνεται	με	κίνδυνο	στο	πρόσωπο	του	ασκούντα	τη	
δραστηριότητα	 να	 απωλεσθεί	 το	 κέρδος	 ή	 και	 να	 επέλθει	 ζημία,	 η	
οργάνωση	 του	 κεφαλαίου	 που	 έχει	 επενδυθεί	 στη	 δραστηριότητα	 αυτή	
και	 της	 εργασίας	 του	 ασκούντα,	 καθώς	 και	 η	 αξιόλογη	 επένδυση	
κεφαλαίου	 σε	 αγαθά	 (προϊόντα	 αλλά	 και	 εξοπλισμό),	 μισθωτή	 εργασία,	
πιστώσεις 46 .	 Αντιδιαστέλλεται,	 συνεπώς,	 για	 τη	 διάκριση	 του	
μικρεμπόρου	 από	 τον	 έμπορο,	 η	 αμοιβή	 του	 σωματικού	 κόπου	 από	 το	
κέρδος	από	κερδοσκοπικούς	συνδυασμούς.	Πρέπει,	ωστόσο,	να	τονιστεί,	
ότι	 δεν	 είναι	 αναγκαίο	 η	 αμοιβή	 να	 είναι	 αποτέλεσμα	 αποκλειστικά	 και	
μόνο,	 της	 σωματικής	 καταπόνησης	 του	 ασκούντα	 την	 εμπορική	
δραστηριότητα,	 αλλά	 αρκεί	 να	 αποτελεί	 κυρίως	 αντάλλαγμα	 αυτής47.	
Σημειώνεται	δε	πως,	και	το	βασικό	κριτήριο	της	σωματικής	καταπόνησης	
του	μικρεμπόρου,	φαίνεται	να	διευρύνθηκε	ως	προς	τη	φύση	του	με	την	
ΕφΑθ	 11982/198948,	 η	 οποία	 στη	 μείζονα	 σκέψη	 της	 αναφέρει	 πως	 η	
καταπόνηση	 του	 μικρεμπόρου	 μπορεί	 να	 είναι	 όχι	 μόνο	 σωματική	 αλλά	
και	πνευματική.		

																																																								
43	Χ.	Λιβαδά,	Νεότερες	αντιλήψεις	για	την	εμπορική	ιδιότητα	στο	παράδειγμα	του	Ν.	3869/2010	
για	τη	ρύθμιση	οφειλών	υπερχρεωμένων	νομικών	προσώπων,	ΧρηΔικ	2/2011,	σελ.	204επ.	
44	Λ.	Σκαλίδη,	ό.α.	
45	Γ.	Γκρίτζαλης,	ό.α.	
46	Κ.	Παμπούκης,	Παρατηρήσεις	επί	της	ΕφΑθ	5739/2002,	ΕπισκΕΔ	Α/2002,	σελ.	193επ.	
47	Γ.	Γκρίτζαλης	σε	Γ.	Τριανταφυλλάκη/Γ.	Γκρίτζαλη,	Εφαρμογές	Εμπορικού	Δικαίου	2007,	τ.	3Α΄.	
48	Δημοσιευμένη	σε	ΑρχΝ	1991.341.	
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Αντίστροφα	δε,	για	να	χαρακτηρισθεί	ένα	φυσικό	πρόσωπο	ως	
μικρέμπορος,	 τα	 κριτήρια	 είναι:	 α)	 η	 αποκόμιση	 κέρδους	 από	 την	
εμπορική	του	εργασία	ως	αμοιβή	για	τη	σωματική	του	καταπόνηση	κατά	
τη	 διενέργειά	 της,	 β)	 η	 μη	 διατήρηση	 μόνιμης	 επαγγελματικής	
εγκατάστασης	(καταστήματος),	γ)	η	μη	τήρηση	εμπορικών	βιβλίων,	δ)	η	
περιορισμένης	επιχειρηματικής	σημασίας	για	την	αγορά	εργασία	του,	ε)	η	
μη	 επένδυση	 σημαντικού	 κεφαλαίου	 στη	 δραστηριότητα	 αυτή,	 ίδιου	 ή	
ξένου,	 στ)	 η	 απουσία	 βοηθητικού	 προσωπικού,	 ζ)	 η	 απουσία	
στοιχειώδους	 επαγγελματικής	 οργάνωσης	 και	 η)	 εφόσον	 χρησιμοποιεί	
υλικά,	 η	 διάθεση	 αυτών	 από	 τον	 εργοδότη	 του,	 ή,	 η	 προμήθεια	 των	
υλικών	 από	 τον	 ίδιο,	 αλλά	 κατ’	 εντολή	 και	 με	 χρήματα	 του	 εργοδότη49.	
Άλλα	 χρήσιμα	 κριτήρια	 που	 μπορούν	 να	 εξετασθούν	 είναι	 η	 απουσία	
εξοπλισμού,	 ο	 μικρός	 κύκλος	 εργασιών	 αλλά	 και	 ο	 χρόνος	 άσκησης	 της	
δραστηριότητας50.		

Στη	 θεωρία	 χαρακτηρίζονται,	 κατ’	 αρχήν,	 ως	 μικρέμποροι,	
ενδεικτικά,	 οι	 πλανόδιοι	 οπωροπώλες,	 οι	 πλανόδιοι	 τεχνίτες,	
επιδιορθωτές	 σκευών51,	 οι	 μικροί	 περιπτεριούχοι,	 οι	 μικροί	 βιοτέχνες,	
εφόσον	 εργάζονται	 μόνοι	 ή	 βοηθούμενοι	 από	 τα	 μέλη	 της	 οικογένειάς	
τους,	 χωρίς	 να	 διαθέτουν	 κατάστημα	 ή	 να	 απασχολούν	 έστω	 και	 έναν	
υπάλληλο52 ,	 οι	 γυρολόγοι,	 οι	 υπαίθριοι	 πωλητές,	 οι	 τεχνίτες	 και	 οι	
εκμεταλλευόμενοι	 μικροκαταστήματα	 χαρακτηριζόμενα	 ως	
«ψιλικατζίδικα»53.			

Ως	προς	τη	νομολογιακή	αντιμετώπιση,	ήδη	έχει	εκδοθεί	ικανός	
αριθμός	 αποφάσεων,	 πλην	 των	 πρωτοβάθμιων	 και	 δευτεροβάθμιων	
δικαστηρίων,	 και	 του	 Αρείου	 Πάγου	 που	 κρίνουν	 τον	 ισχυρισμό	
μικροεμπορίας54.	

Τονίζεται	 ότι	 στη	 δίκη	 του	 Ν.	 3869/2010,	 τη	 μικροεμπορία	
οφείλει	να	επικαλεστεί	και	να	αποδείξει	ο	αιτών,	που	επιθυμεί	να	υπαχθεί	
στον	 νόμο	αυτό.	 Δεν	 αρκεί,	ωστόσο,	 ο	 αιτών	 να	 επικαλεστεί	 δικαστικές	
αποφάσεις	 που	 έκριναν	 ως	 μικρεμπόρους	 επαγγελματίες	 με	 συναφές	 ή	
και	 απολύτως	 όμοιο	 αντικείμενο,	 διότι,	 ο	 χαρακτηρισμός	 ενός	 φυσικού	
προσώπου	ως	μικρεμπόρου	αποτελεί	σε	κάθε	περίπτωση	ένα	πραγματικό	

																																																								
49	Χ.	Λιβαδά,	ό.α.	
50	Ι.	Βενιέρης	σε	Ι.	Βενιέρη/Θ.	Κατσά,	ό.α.,	σελ.	123.	
51	Ηλ.	Αναστασιάδης,	ό.α.	
52	Αλ.	Τσιριντάνης,	ό.α.	
53	Αθ.	Κρητικός,	ό.α.		
54	ΑΠ	804/2019,	 550/2019,	 418/2019,	 1215/2018,	 986/2018,	 803/2017,	 όλες	 δημοσιευμένες	
σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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ζήτημα	 που	 εκτιμάται	 πάντοτε	 εν	 όψει	 των	 συγκεκριμένων	
περιστατικών.	 Γι’	 αυτό	 ο	 αιτών,	 για	 να	 επιτύχει	 την	 ευδοκίμηση	 της	
αίτησής	 του,	 οφείλει	 να	 προσκομίσει	 όλα	 τα	 αποδεικτικά	 μέσα	 εκ	 των	
οποίων	 το	 Δικαστήριο	 μπορεί	 να	 εκτιμήσει	 τη	 βασιμότητα	 του	
ισχυρισμού	 αυτού	 στη	 συγκεκριμένη	 περίπτωση,	 μεταξύ	 των	 οποίων	
πρέπει	οπωσδήποτε	να	συμπεριλαμβάνονται	τα	φορολογικά	έντυπα,	όχι	
μόνο	 των	 τριών	 τελευταίων	 ετών	 που	 απαιτεί	 ο	 Νόμος,	 αλλά	 και	 των	
προηγούμενων	(Ε1,	Ε3,	εκκαθαριστικά	σημειώματα	–	πράξεις	διοικητικού	
προσδιορισμού	φόρου),	από	τα	οποία	δύναται	το	Δικαστήριο	να	ελέγξει	
το	 πλήθος	 των	 αγορών	 –	 πωλήσεων,	 το	 ύψος	 του	 ποσού	 που	
καταβάλλεται	 για	 αγορές,	 την	 απασχόληση	 ή	 μη	 προσωπικού,	 τα	 μικτά	
και	 καθαρά	 έσοδα.	 Επίσης,	 τα	 έγγραφα	 από	 τα	 οποία	 αποδεικνύεται	 η	
έναρξη	 και	 η	 λήξη	 της	 δραστηριότητας	 στη	 ΔΟΥ,	 ώστε	 να	 κριθεί	 το	
σύντομο	 ή	 το	 μακρόχρονο	 της	 δραστηριότητας	 αλλά	 και	 οι	
δραστηριότητες	για	τις	οποίες	έγινε	έναρξη,	δεδομένου	ότι	στο	έντυπο	Ε3	
αναγράφεται	μόνο	η	πρώτη	από	τις	τυχόν	περισσότερες	δραστηριότητες.	
Πέραν	 αυτών,	 ο	 αιτών	 μπορεί	 να	 εισφέρει	 οιοδήποτε	 άλλο	 αποδεικτικό	
μέσο,	 και	 μάρτυρα,	 κατά	 τις	 διατάξεις	 της	 εκούσιας	 δικαιοδοσίας	 που	
εφαρμόζεται	στις	δίκες	του	Ν.	3869/2010.		

-	 Δικαστικές	 αποφάσεις	 α΄	 βαθμού	 που	 δέχθηκαν	 τον	 ισχυρισμό	
μικροεμπορίας 55 :	 ΕιρΘεσ	 1692/2018,	 αδημ.	 (αιτών	 που	 διατηρούσε	 κατάστημα	
ψιλικών),	 ΕιρΘεσ	 1192/2018,	 αδημ.	 	 (αιτούσα	 που	 διατηρούσε	 κατάστημα	 πώλησης	
ψιλικών	και	άρτου),	ΕιρΘεσ	1232/2018,	αδημ.		(αιτών	που	διατηρούσε	εποχιακά	μόνο,	
τους	 θερινούς	 μήνες,	 βιβλιοπωλείο	 στη	 Χαλκιδική),	 ΕιρΘεσ	 1691/2018,	 αδημ.	 (αιτών	
που	 αναλάμβανε	 ηλεκτρολογικές	 εργασίες	 με	 έδρα	 την	 κύρια	 κατοικία	 του),	 ΕιρΘεσ	
388/2018,	 αδημ.	 (υδραυλικός	 –	 επιδιορθωτής	 υδραυλικών	 εγκαταστάσεων),	 ΕιρΘεσ	
95/2018,	 850/2018	 και	 874/2018,	 αδημ.	 (αιτούντες	 που	 διατηρούσαν	 επιχειρήσεις	
κομμωτηρίων),	ΕιρΘεσ	2143/2018	και	1162/2018,	αδημ.	(αιτούντες	που	διατηρούσαν	
κυλικεία),	 ΕιρΘεσ	 1312/2018	 και	 46/2018,	 αδημ.	 (αιτούντες	 που	 διατηρούσαν	
οβελιστήρια	–	ψητοπωλεία),	ΕιρΘεσ	500/2018	και	1483/2018,	αδημ.	 	 (αιτούντες	που	
εκμεταλλεύονταν	 καντίνες),	 ΕιρΘεσ	 549/2018,	 1335/2018,	 1868/2018,	 2140/2018,	
αδημ.	 (αιτούντες	 που	 διέθεταν	 διάφορα	 προϊόντα	 σε	 λαϊκές	 αγορές),	 ΕιρΘεσ	
1367/2018,	 992/2018,	 937/2018,	 1944/2016,	 αδημ.	 (οδηγοί	 και	 ιδιοκτήτες	TAXI),	 	 -	
ΕιρΘεσ	1761/2018,	1100/2018,	3079/2015,	αδημ.		(περιπτεριούχοι).		

-	 Δικαστικές	 αποφάσεις	 α΄	 βαθμού	 που	 απέρριψαν	 τον	 ισχυρισμό	
μικροεμπορίας:	 ΕιρΘεσ	 1370/2018,	 886/2018,	 743/2018,	 1974/2018,	 αδημ.			
(αιτούντες	 που	 διατηρούσαν	 επιχειρήσεις	 εστιατορίων).	 Αιτούντες	 που	 διατηρούσαν	
εμπορικά	 καταστήματα,	 λιανικής	 και	 χονδρικής	 πώλησης	 εμπορευμάτων	
απορρίφθηκαν	 με	 τις:	 ΕιρΘεσ	 154/2018,	 αδημ.	 	 (φαρμακείο),	 	 285/2018,	 αδημ.			
(λιανικό	 εμπόριο	 υποδημάτων	 και	 επιδιορθώσεις),	 291/2018,	 αδημ.	 (πώληση	
τροφίμων),	 323/2018,	 αδημ.	 (κατασκευή	 και	 πώληση	 κουρτινών),	 429/2018,	 αδημ.			
																																																								
55	Κατά	την	επιλογή	των	αποφάσεων	προτιμήθηκαν	αποφάσεις	που	δεν	έχουν	δημοσιευθεί	σε	
νομικά	περιοδικά	και	τράπεζες	νομικών	πληροφοριών,	ώστε	να	παρασχεθεί	επιπλέον	υλικό.	



	 22	

(χονδρικό	 εμπόριο	 κρέατος),	 454/2018,	 αδημ.	 (πώληση	 ετοίμων	 ενδυμάτων),	
520/2018,	 αδημ.	 (ζαχαροπλαστείο),	 532/2018,	 αδημ.	 (πώληση	 κουφωμάτων),	
877/2018,	 αδημ.	 (κρεοπωλείο),	 1225/2018,	 αδημ.	 (χονδρικό	 εμπόριο	 τουριστικών	
ειδών),	 1321/2018,	 αδημ.	 	 (χονδρικό	 εμπόριο	 ηλεκτρονικών),	 1461/2018,	 αδημ.			
(κατασκευή	 και	 πώληση	 κουφωμάτων),	 1467/2018,	 αδημ.	 (πώληση	 νυφικών),	
1472/2018,	 αδημ.	 (χονδρικό	 εμπόριο	 ειδών	 γραφείου),	 1713/2018,	 αδημ.	 (πώληση	
ειδών	 γάμου),	 1844/2018,	 αδημ.	 (πώληση	 οικιακών	 ειδών),	 1875/2018,	 αδημ.,		
(κατασκευή	 και	 πώληση	 ορθοπεδικών	 ειδών),	 	 	 466/2018,	 αδημ.	 (χονδρική	 πώληση	
τζαμιών),	1891/2018,	αδημ.		(χονδρική	πώληση	τζαμιών),	1911/2018,	αδημ.		(πώληση	
ειδών	κουζίνας	 και	 επίπλων	κουζίνας),	 2019/2018,	 αδημ.	 (πώληση	παιδικών	ρούχων	
δυνάμει	 σύμβασης	 δικαιόχρησης	 –	 franchising).	 ΕιρΘεσ	 175/2018,	 238/2018,	
655/2018,	 656/2018,	 1006/2018,	 1244/2018,	 1703/2018,	 αδημ.	 (αιτούντες	 με	
επιχειρήσεις	 μεταφορών),	 ΕιρΘεσ	 (ΑσφΜ)	 9509/2013,	 αδημ.	 (περιπτεριούχος	 με	
υψηλό	μικτό	κύκλο	εργασιών,	σε	κεντρική	οδό).	

 

	
Β.	Μη	δόλια	περιέλευση	σε	αδυναμία	πληρωμής		
	

Ως	 ήδη	 εκτέθηκε,	 προϋπόθεση	 υπαγωγής	 του	 οφειλέτη	 στις	
ευνοϊκές	ρυθμίσεις	του	Ν.	3869/2010	είναι	να	έχει	περιέλθει	σε	αδυναμία	
πληρωμής	χωρίς	δόλο.	Χωρίς	οιαδήποτε	άλλη	αναφορά	στην	έννοια	του	
δόλου	στο	νομοθέτημα	αυτό,	εναπόκειται	στον	εφαρμοστή	του	δικαίου	η	
διερεύνηση	 της	 έννοιας	 αυτού,	 με	 αναγωγή	 αφενός	 μεν	 στο	 ενοχικό	
δίκαιο	και	σε	όσα	αναφέρει	για	τη	μορφή	αυτή	υπαιτιότητας,	αφετέρου	
δε	 στον	 σκοπό	 του	 Ν.	 3869/2010	 γενικότερα	 και	 στον	 σκοπό	 που	
εξυπηρετεί	 η	 εισαγωγή	 της	 προϋπόθεσης	 αυτής	 στο	 νομοθέτημα	 αυτό	
ειδικότερα.	

Η	 ανάγκη	 θέσπισης	 του	 νομοθετήματος	 αυτού	 κατέστη	 αδήριτη	
μετά	 τη	 διόγκωση	 και	 στον	 Ελληνικό	 χώρο	 του	 κοινωνικοοικονομικού	
φαινομένου	 της	υπερχρέωσης	 των	 ιδιωτών,	 με	 τα	δυσμενή	 επακόλουθα	
του,	 τόσο	 για	 τον	 ίδιο	 τον	 υπερχρεωμένο	 οφειλέτη,	 όσο	 και	 για	 την	
αγορά:	 την	 πλήρη	 αδυναμία	 του	 οφειλέτη	 να	 καλύψει	 τις	 βιοτικές	
ανάγκες	 του	 ίδιου	 και	 της	 οικογένειάς	 του,	 αλλά	 και	 να	 επανέλθει	 στην	
οικονομική	και	κοινωνική	ζωή.	Το	τελικό	περιεχόμενο	του	νομοθετήματος	
αυτού	 διαμορφώθηκε	 μετά	 από	 προσπάθεια	 εξισορρόπησης	 των	
αντίθετων	απόψεων	και	συμφερόντων	που	είχαν	εκφραστεί	στη	σχετικά	
μακρόχρονη	συζήτηση	επ’	αυτού,	αφενός	της	ανάγκης	 επανένταξης	των	
αποκλεισμένων	 οικονομικά	 και	 κοινωνικά	 υπερχρεωμένων	 πολιτών,	
αφετέρου	 των	 φόβων	 που	 διατύπωναν	 τα	 πιστωτικά	 ιδρύματα	 για	 τις	
συνέπειες	 ενός	 τέτοιου	 νόμου	 στο	 χρηματοπιστωτικό	 σύστημα.	
Επιλέχθηκε	 τελικά	 η	 ρύθμιση	 του	 νόμου	 αυτού	 ως	 υλοποίηση	 του	
καθήκοντος	της	πολιτείας	και	έκφανση	του	κοινωνικού	κράτους	για	την	
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αντιμετώπιση	του	κοινωνικοοικονομικού	προβλήματος	της	υπερχρέωσης.	
Με	 τον	 Ν.	 3869/2010	 και	 τους	 κανόνες	 εξαιρετικού	 δικαίου	 που	
εμπεριέχει,	 επιχειρήθηκε	 να	 αρθεί	 η	 περιθωριοποίηση	 των	
υπερχρεωμένων	 πολιτών	 και	 ο	 απεγκλωβισμός	 τους	 από	 την	
υπερχρέωση,	ώστε	να	βρεθούν	σε	θέση	να	σχεδιάσουν	από	την	αρχή	τη	
συμμετοχή	 τους	 στην	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 ζωή.	 Η	 ρύθμιση	
χαρακτηρίστηκε	ως	πτώχευση	του	ιδιώτη,	ωστόσο,	κατά	την	Αιτιολογική	
Έκθεση	 του	 Νόμου,	 διαφέρει	 από	 την	 πτώχευση	 των	 εμπόρων	 όσον	
αφορά	τον	επιδιωκόμενο	σκοπό.	Ενώ	στην	τελευταία	προτάσσεται	κατά	
βάση	 η	 ικανοποίηση	 των	 πιστωτών56,	 με	 μοιραίες	 συχνά	 συνέπειες	 για	
την	 επιχείρηση,	 στον	 Ν.	 3869/2010	 προκρίνεται	 ο	 σκοπός	 της	
επανένταξης	του	υπερχρεωμένου	πολίτη	στην	οικονομική	και	κοινωνική	
ζωή	με	την	επανάκτηση	της	οικονομικής	ελευθερίας	που	συνεπάγεται	την	
εξάλειψη	 των	 χρεών	 που	 αδυνατεί	 να	 εξοφλήσει.	 Όσα	 προβλέπει	 το	
νομοθέτημα	 αυτό	 καταλύουν	 πλήρως	 την	 αρχή	 της	 εκπλήρωσης	 των	
συμβατικών	 υποχρεώσεων	 (pacta	 sunt	 servanda)57,	 και	 ακριβώς	 για	 το	
λόγο	 αυτό,	 παρά	 το	 γεγονός,	 ότι	 ο	 σκοπός	 του	 Ν.	 3869/2010	 είναι	
προσανατολισμένος	 στον	 οφειλέτη	 –	 υπερχρεωμένο	 πολίτη,	 εισήχθη,	
αρνητικά,	 η	προϋπόθεση	της	περιέλευσης	σε	αδυναμία	πληρωμής	χωρίς	
δόλο.	 Εκφράσθηκε	 έτσι	 με	 σαφήνεια	 η	 θέση	 του	 νομοθέτη:	 η	 ευνοϊκή	
αυτή	ρύθμιση	των	οφειλών	δεν	απευθύνεται	σε	όλους	ανεξαιρέτως	τους	
υπερχρεωμένους	 πολίτες.	 Δεν	 αποτελεί	 μία	 ακόμη	 διοικητικής	 φύσης	
ρύθμιση	 οφειλών.	 Αντίθετα,	 ο	 νομοθέτης	 επιθυμεί	 την	 απελευθέρωση	
από	 την	 υπερχρέωση	 μόνο	 των	 συνετών	 εκείνων	 οφειλετών	 οι	 οποίοι	
κρίνονται	άξιοι	δικαστικής	προστασίας,	εκείνων	που	η	οικονομική	κρίση	ή	
και	άλλοι,	απρόβλεπτοι	παράγοντες	κατέστησαν	αδύνατη	την	εξόφληση	
των	 χρεών	 τους,	 αντιδιαστέλλοντάς	 τους	 από	 εκείνους	 που	 ουδέποτε	
είχαν	 την	 δυνατότητα	 εξυπηρέτησης,	 πόσω	 μάλλον	 εξόφλησης	 των	
οφειλών	 που	 ανέλαβαν	 με	 αποκλειστικό	 σκοπό	 να	 εξασφαλίσουν	 ένα	
ανώτερο	επίπεδο	διαβίωσης	από	εκείνο	που	τους	αναλογούσε.	

	
I.	Η	έννοια	του	δόλου	στο	Αστικό	Δίκαιο.	
	
Στον	 Αστικό	 Κώδικα,	 μορφές	 υπαιτιότητας	 αναφέρονται	 στο	

άρθρο	330	παρ.	1	ΑΚ	ως	εξής:	«Ο	οφειλέτης	ενέχεται,	αν	δεν	ορίστηκε	κάτι	

																																																								
56	Βλ.	άρθρο	1	ΠτΚ:	«Η	πτώχευση	αποσκοπεί	στη	συλλογική	ικανοποίηση	των	πιστωτών	
του	οφειλέτη	με	τη	ρευστοποίηση	της	περιουσίας	του	ή	με	άλλο	τρόπο	που	προβλέπεται	
από	σχέδιο	αναδιοργάνωσης	και	ιδίως	με	τη	διατήρηση	της	επιχείρησής	του».	
57	Ιωάν.	Μαμαδάς,	 Η	 δολιότητα	 του	 αιτούντος	 στην	 αίτηση	 για	 υπαγωγή	 στον	 ν.	 3869/2010,	
Μελέτη,		Δ/ΝΗ	2017.373.	
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άλλο,	για	κάθε	αθέτηση	της	υποχρέωσής	του	από	δόλο	ή	αμέλεια,	δική	του	
ή	 των	 νόμιμων	 αντιπροσώπων	 του.	 Αμέλεια	 υπάρχει	 όταν	 δεν	
καταβάλλεται	 η	 επιμέλεια	 που	 απαιτείται	 στις	 συναλλαγές.».	 Ενώ	 λοιπόν	
στον	 Αστικό	 Κώδικα	 περιλαμβάνονται	 στοιχεία	 μόνο	 ως	 προς	 τον	
προσδιορισμό	της	αμέλειας,	και	εν	όψει	ότι	τα	εννοιολογικά	στοιχεία	του	
δόλου	είναι	ενιαία	για	τους	κλάδους	δικαίου,	είναι	αναγκαία	η	προσφυγή	
στον	ορισμό	του	δόλου	όπως	ορίζεται	στον	Ποινικό	Κώδικα,	αλλά	και	στη	
θεωρία	 του	 Ποινικού	 Δικαίου	 για	 τις	 μορφές	 υπαιτιότητας	 (δόλο	 και	
αμέλεια)	 και	 τη	 διάκριση	 αυτών58.	 Στο	 άρθρο	 27	 παρ.	 1	 ΠΚ,	 δίδεται	
αναλυτικός	 ορισμός:	 «Με	 δόλο	 (με	 πρόθεση)	 πράττει	 όποιος	 θέλει	 την	
παραγωγή	 των	 περιστατικών	 που	 κατά	 τον	 νόμο	 απαρτίζουν	 την	 έννοια	
της	αξιόποινης	πράξης,	καθώς	και	όποιος	γνωρίζει	ότι	από	την	πράξη	του	
ενδέχεται	να	παραχθούν	αυτά	τα	περιστατικά	και	το	αποδέχεται.».	 Δόλος	
είναι	η	από	το	δράστη	κατεύθυνση	της	βούλησής	του	σε	ενέργεια	πράξης	
ή	 παραγωγή	 παράνομου	 αποτελέσματος,	 εν	 γνώσει	 και	 με	 τη	 βούλησή	
του	 ή	 και	 με	 τη	 γνώση	 του	 ενδεχόμενου	 της	 επέλευσης	 του	
αποτελέσματος.	 Αναλυτικότερα,	 ως	 δόλος	 εννοείται	 η	 εκ	 μέρους	 του	
δράστη	 πρόβλεψη	 και	 αποδοχή	 του	 παράνομου	 αποτελέσματος	
ορισμένης	 συμπεριφοράς,	 την	 οποία	 ο	 δράστης,	 αν	 και	 γνωρίζει	 τα	
περιστατικά	 που	 την	 καθιστούν	 παράνομη,	 την	 επιχειρεί.	 Στοιχεία,	
συνεπώς,	του	δόλου,	είναι	η	γνώση	των	περιστατικών	που	κατά	τον	νόμο	
συνιστούν	την	παράνομη	συμπεριφορά	του	και	η	πρόβλεψη	και	αποδοχή	
του	παράνομου	αποτελέσματος	που	πρόκειται	ή	δύναται	να	επέλθει	από	
τη	συμπεριφορά	του59.		

Ο	 δόλος	 έχει	 τρεις	 μορφές,	 που	 συναρτώνται	 με	 το	 είδος	 της	
πρόβλεψης	 του	 αποτελέσματος	 της	 συμπεριφοράς	 του	 δράστη.	
Σχηματικά:	 -	 Άμεσος	 δόλος	 υπάρχει:	 α)	 στην	περίπτωση	που	ο	 δράστης	
επιδιώκει	 το	 αποτέλεσμα	 της	 συμπεριφοράς	 του	 και	 κατευθύνει	 τη	
βούλησή	 του	 στην	 παραγωγή	 του,	 προβλέποντας	 ότι	 κατά	 τη	 φυσική	
πορεία	των	πραγμάτων,	η	πράξη	θα	επιφέρει	το	σκοπούμενο	αποτέλεσμα	
(άμεσος	 δόλος	 α΄	 βαθμού),	 β)	 στην	 περίπτωση	 που	 ο	 δράστης	 δεν	
επιδιώκει	το	παράνομο	αποτέλεσμα,	προβλέπει	όμως	ότι	αυτό	θα	επέλθει	
ως	 αναγκαία	 συνέπεια	 αυτής	 της	 συμπεριφοράς,	 αποδεχόμενος	 το	
παράνομο	 αποτέλεσμα	 (άμεσος	 δόλος	 β΄	 βαθμού).	 Ενδεχόμενος	 δόλος	
υπάρχει	αν	ο	δράστης	δεν	επιδιώκει	το	παράνομο	αποτέλεσμα,	προβλέπει	

																																																								
58	Αστ.	Γεωργιάδης,	Ενοχικό	Δίκαιο,	1993,	Γενικό	μέρος,	Α΄	τόμος,	σελ.	79.	
59	Απ.	Γεωργιάδης,	Ενοχικό	Δίκαιο,	1999,	Α΄	τόμ.,	παρ.	21,	σελ.	241.	
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όμως	ότι	αυτό	αποτελεί	ενδεχόμενη	συνέπεια	της	πράξης	του,	την	οποία	
και	επιχειρεί,	αποδεχόμενος	το	ενδεχόμενο	αυτό	αποτέλεσμα60.		

Στον	αντίποδα	του	δόλου,	η	αμέλεια	αποτελεί	ψυχική	στάση	του	
προσώπου	 έναντι	 του	 προβλεφθέντος	 ή	 δυνάμενου	 να	 προβλεφθεί	 και	
αποδοκιμαζόμενου	 από	 το	 δίκαιο	 παράνομου	 αποτελέσματός	 της.	 Στην	
αμέλεια	 η	 βούληση	 παραμένει	 αδρανής·	 δεν	 καταβάλλεται	 η	 επιμέλεια	
που	έπρεπε	να	καταβληθεί.	Όπως	προαναφέρθηκε,	το	άρθρο	330	ΑΚ	δίνει	
ορισμό,	 ελλιπή	 ωστόσο,	 καθώς	 δεν	 αναφέρει	 τα	 στοιχεία	 που	
δικαιολογούν	 την	 εναντίον	 του	 δράστη	 μομφή	 και	 δεν	 συσχετίζει	 τη	 μη	
καταβολή	 της	 απαιτούμενης	 επιμέλειας	 προς	 το	 ορισμένο	 αποτέλεσμα.	
Αναγόμενοι	και	πάλι	στο	ποινικό	δίκαιο,	δύο	είναι	οι	μορφές	της	αμέλειας	
ως	 βαθμού	 πταίσματος:	 -	 ο	 δράστης	 προβλέπει	 ότι	 από	 την	 πράξη	 ή	
παράλειψή	 του	 είναι	 ενδεχόμενο	 να	 προκύψει	 κάποιο	 παράνομο	
αποτέλεσμα,	 το	 οποίο	 δεν	 αποδέχεται	 και	 ελπίζει	 ότι	 θα	 το	 αποφύγει	
(ενσυνείδητη	αμέλεια),	-	ο	δράστης	δεν	προβλέπει	ότι	από	την	πράξη	του	
ενδέχεται	 να	 προκύψει	 κάποιο	 παράνομο	 αποτέλεσμα,	 ενώ	 όφειλε	 και	
μπορούσε	να	το	προβλέψει	(χωρίς	συνείδηση	αμέλεια).		

	
ΙΙ.	Η	έννοια	του	δόλου	στον	Ν.	3869/2010	
	
Ο	 Ν.	 3869/2010	 δεν	 προσδιορίζει	 τη	 μορφή	 του	 δόλου,	 η	

συνδρομή	 του	 οποίου	 καθιστά	 τον	 οφειλέτη	 «ανάξιο»	 της	 προστασίας	
του.	 Συνεπώς,	 είτε	 ο	 οφειλέτης	 βαρύνεται	 με	 άμεσο	 δόλο	 είτε	 με	
ενδεχόμενο,	 δεν	 εμπίπτει	 στο	πεδίο	 εφαρμογής	 του.	Αντίθετα,	 τι	 πρέπει	
να	 καλύπτει	 ο	 δόλος,	 ορίζεται	 στον	 Ν.	 3869/2010:	 το	 αποτέλεσμα	 που	
είτε	 πρέπει	 να	 σκοπείται	 από	 τον	 αιτούντα	 (άμεσος	 δόλος	 α΄	 βαθμού),	
είτε	γίνεται	αποδεκτό	από	αυτόν	(άμεσος	δόλος	β΄	βαθμού,	ενδεχόμενος	
δόλος),	 είναι	 η	 περιέλευση	 του	 ίδιου	 του	 αιτούντα	 σε	 αδυναμία	
πληρωμής,	 η	 περιέλευσή	 του	 δηλαδή	 σε	 κατάσταση	 αδυναμίας	
εκπλήρωσης	 όλων	 ή	 του	 μεγαλύτερου	 μέρους	 των	 συμβατικών	
υποχρεώσεων	 που	 έχει	 αναλάβει.	 Τονίζεται	 πως	 μεταξύ	 των	
εννοιολογικών	στοιχείων	του	δόλου	είναι	η	πρόβλεψη	του	δράστη	ότι	η	
συμπεριφορά	 του	 θα	 προκαλέσει	 καθυστέρηση	 στην	 εκπλήρωση	 της	
υποχρέωσής	του	ή	θα	προκαλέσει	το	γεγονός	της	αδυναμίας	παροχής	του,	
συνείδηση,	 δηλαδή	 του	 δράστη	 για	 τον	 κίνδυνο	 επέλευσης	 των	
αποτελεσμάτων	αυτών.	Για	τα	ανωτέρω	αρκεί	και	απαιτείται	η	πρόβλεψη	
και	 η	 αποδοχή	 του	 παρανόμου	 αποτελέσματος	 σε	 γενικές	 γραμμές	 και	

																																																								
60	Β.	Βαθρακοκοίλης,	ΕΡΝΟΜΑΚ	β΄	τόμ.,	άρθρο	330.		
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κατά	τα	γενικά	ουσιώδη	γνωρίσματά	του·	αντίθετα,	η	ακριβής	έκταση	της	
ζημίας,	οι	λεπτομέρειες	ή	οι	ιδιότητες	του	προσβαλλόμενου	αγαθού	και	οι	
λοιπές	 περιστάσεις	 που	 καθορίζουν	 το	 μέγεθος	 της	 προσβολής	 δεν	
απαιτείται	 να	 προβλέπονται	 σαφώς,	 τουλάχιστον	 στον	 βαθμό	 που	 δεν	
ανάγονται	 από	 τον	 νόμο	 σε	 κρίσιμα	 για	 την	 ύπαρξη	 της	 ευθύνης	
περιστατικά61.	

Αντίθετα,	 εντάσσονται	 στον	 Ν.	 3869/2010	 οι	 οφειλέτες	 που	
περιήλθαν	 σε	 κατάσταση	 αδυναμίας	 πληρωμής	 από	 αμέλεια.	 Όπως	
προελέχθη,	 ο	 ενδεχόμενος	 δόλος	 και	 η	 ενσυνείδητη	 αμέλεια	 διαφέρουν	
μόνο	 ως	 προς	 το	 βουλητικό	 τους	 στοιχείο·	 στον	 ενδεχόμενο	 δόλο	 ο	
οφειλέτης	 αποδέχεται	 το	 ενδεχόμενο	 αποτέλεσμα,	 στην	 ενσυνείδητη	
αμέλεια	δεν	το	αποδέχεται	–	το	αποκρούει.	Εύλογο	είναι	ο	κάθε	οφειλέτης	
που	 αιτείται	 την	 υπαγωγή	 του	 στον	 Ν.	 3869/2010	 να	 ισχυρίζεται	 ότι	
ουδέποτε	 αποδέχθηκε	 το	 αποτέλεσμα	 της	 περιέλευσης	 σε	 αδυναμία	
πληρωμής.	 Συνήθως	 ο	 οφειλέτης	 ερωτώμενος	 πως	 πίστευε	 ότι	 θα	
ανταποκριθεί,	 αναφέρει	 ότι	 είχε	 την	 ελπίδα	 ότι	 κάτι	 θα	 γίνει,	 κάτι	 θα	
αλλάξει	και	θα	τα	καταφέρει.	Ορθά	υποστηρίζεται	ότι	ο	ισχυρισμός	αυτός	
δεν	 δύναται	 να	 γίνει	 άκριτα	 δεκτός	 και	 να	 ενταχθούν	 όλοι	 οι	 αιτούντες	
στον	Ν.	3869/2010.	Αντίθετα,	 το	Δικαστήριο	θα	κρίνει	 την	υπαιτιότητα	
του	οφειλέτη	–	αιτούντα	προσφεύγοντας	στο	μέτρου	του	μέσου	συνετού	
και	 ευσυνείδητου	 ανθρώπου	 του	 κοινωνικού,	 επαγγελματικού,	
μορφωτικού	 και	 τοπικού	 κύκλου	 του,	 θα	 ελέγξει	 αν	 όσα	 επικαλείται	 ο	
αιτών	 και	 τον	 οδήγησαν	 στην	 αβάσιμη	 πίστη	 ή	 ελπίδα	 ότι	 θα	
εξυπηρετούσε	 τις	 οφειλές	 του	μπορούσαν	να	γίνουν	αντιληπτά	από	τον	
μέσο	συνετό	και	ευσυνείδητο	άνθρωπο	του	κύκλου	του62.	

Ένας	 οφειλέτης,	 συνεπώς,	 μπορεί	 να	 έχει	 περιέλθει	 με	 δόλο,	
οιουδήποτε	 βαθμού,	 σε	 κατάσταση	 αδυναμίας	 πληρωμής	 των	 οφειλών	
του,	 με	 δύο	 τρόπους:	 είτε	 διότι	 προέβη	στην	 ανάληψη	 υποχρεώσεων	 οι	
οποίες	 δεν	 αντιστοιχούσαν	 στα	 οικονομικά	 του	 δεδομένα,	 είτε	 διότι	
επέτυχε	 να	 περιορίσει	 ή	 να	 εκμηδενίσει	 τη	 ρευστότητά	 του	 και	 την	
περιουσία	 του,	 ώστε	 να	 μην	 είναι	 δυνατή	 η	 δια	 της	 διάθεσης	 αυτών	
εξυπηρέτηση	 των	 οφειλών	 του	 ή	 η	 δια	 της	 αναγκαστικής	 εκτέλεσης	
ικανοποίηση	 των	 πιστωτών	 του.	 Συνεπώς,	 ο	 δόλος	 δύναται	 είτε	 να	
συνέτρεχε	κατά	τον	χρόνο	ανάληψης	των	υποχρεώσεων	(αρχικός	δόλος),	
είτε	 σε	 επόμενο	 στάδιο,	 όταν	 κλήθηκε	 να	 τις	 εξυπηρετήσει	
(επιγενόμενος).	Αναλυτικά:	

	

																																																								
61	ΑΠ	986/2018,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.		
62	Ιωάνν.	Μαμαδάς,	ό.α.	
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ΙΙ.	α.	Αρχικός	δόλος	
	
	Με	 αρχικό	 δόλο	 βαρύνεται	 ο	 οφειλέτης	 εκείνος,	 ο	 οποίος	

προέβη	σε	συμβατική	ανάληψη	υποχρεώσεων,	μιας	ή	περισσότερων,	στην	
εκπλήρωση	 των	 οποίων	 δεν	 ήταν	 δυνατόν	 να	 προβεί,	 δεδομένων	 των	
ιδιαίτερων	και	μοναδικών	συνθηκών	του	ίδιου,	γεγονός	που	γνώριζε	και	
αποδέχθηκε.	Ειδικότερα,	σε	μία	δανειακή	σύμβαση	υφίσταται	κατ’	ουσίαν	
αποδοχή	 από	 τον	 δανειολήπτη	 της	 προβλεπόμενης	 αδυναμίας	 του	 να	
αποπληρώσει	 το	 ειλημμένο	 δάνειο,	 όταν	 έχοντας	 γνώση	 της	 πρόδηλης	
αναντιστοιχίας	των	εισοδημάτων	του	προς	τις	οφειλές,	την	αποπληρωμή	
των	 οποίων	 με	 ιδία	 πρωτοβουλία	 αναλαμβάνει	 και	 σταθμίζοντας	 τη	
διακινδύνευση	 των	 οικονομικών	 συμφερόντων,	 τόσο	 του	 ιδίου,	 όσο	 και	
του	 πιστωτή	 του,	 με	 το	 επιδιωκόμενο	 όφελος,	 το	 οποίο	 θα	 καρπωθεί	
εφόσον	πραγματοποιηθεί	ο	κίνδυνος,	προβαίνει	στη	σύναψη	της	σχετικής	
δανειακής	σύμβασης,	επειδή	κρίνει,	ότι	η	σκοπούμενη	γι’	αυτόν	ωφέλεια	
από	 τη	 χρήση	 των	 δανειακών	 κεφαλαίων,	 σαφώς	 υπερέχει	 των	
συνεπειών	 που	 επαπειλούνται	 από	 την	 επέλευση	 του	 κινδύνου 63 .	
Τονίζεται	 πως	 αξίωση	 πρόσθετων	 στοιχείων	 για	 τη	 συγκρότηση	 του	
δόλου	 στο	 πρόσωπο	 του	 οφειλέτη	 κατά	 την	 ανάληψη	 του	 χρέους,	 δεν	
ανταποκρίνεται	στο	πνεύμα	του	νόμου.	Ο	δόλος	του	οφειλέτη	στη	μόνιμη	
αδυναμία	πληρωμής	ληξιπρόθεσμων	χρηματικών	χρεών	του	περιορίζεται	
στην	πρόθεσή	του	και	μόνο,	δηλαδή	σε	ένα	υποκειμενικό	στοιχείο,	χωρίς	
να	 υφίσταται	 ανάγκη	 προσθήκης	 και	 άλλων	 αντικειμενικών	 στοιχείων	
όπως	είναι	η	εξαπάτηση	των	υπαλλήλων	του	πιστωτικού	ιδρύματος	και	η	
παράλειψη,	 από	 την	 πλευρά	 των	 τελευταίων,	 να	 ενεργήσουν	 την	
αναγκαία	 έρευνα,	 πριν	 χορηγήσουν	 την	 πίστωση,	 της	 πιστοληπτικής	
ικανότητας	 του	 δανειολήπτη,	 πράγμα	 το	 οποίο,	 άλλωστε,	 δεν	
ανταποκρίνεται	στο	πνεύμα	του	νόμου64.	

Για	 τη	 διάγνωση	 του	 υποκειμενικού	 αυτού	 στοιχείου,	 το	
Δικαστήριο	 θα	 ερευνήσει	 κατ’	 αρχάς	 τα	 αντικειμενικά	 στοιχεία:	 θα	
αντιδιαστείλει	 το	 πραγματικό	 εισόδημα	 του	 οφειλέτη	 κατά	 τον	 χρόνο	
ανάληψης	των	οφειλών	του,	ως	προς	το	ύψος	του,	τη	σταθερότητα	λήψης	
του,	την	προοπτική	αύξησης	ή	μείωσής	του,	με	τις	βιοτικές	ανάγκες	του	
συγκεκριμένου	 οφειλέτη	 (κόστος	 ζωής,	 οικογενειακή	 κατάσταση,	
ιδιαίτερες	συνθήκες	–	π.χ.	ιατρικές	ανάγκες	κ.α.)	και	το	ύψος	της	μηνιαίας	
δόσης	που	ανέλαβε	δια	της	ανάληψης	της	συμβατικής	του	υποχρέωσης	–	
δανείου.	Στην	περίπτωση	που	η	σχέση	αυτή	είναι	θετική,	υπό	την	έννοια	

																																																								
63	ΑΠ	986/2018,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
64	ΑΠ	65/2017,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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της	 ευχερούς,	 ή	 αν	 όχι	 ευχερούς,	 πάντως	 δυνατής	 κάλυψης	 τόσο	 της	
δόσης	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 της	 υποχρέωσης,	 όσο	 και	 των	 βιοτικών	
αναγκών,	 η	 επιγενόμενη	 αδυναμία	 πληρωμής	 πιθανότατα	 θα	 έχει	
προέλθει	 από	 εξωτερικούς	 και	 απρόβλεπτους	 παράγοντες,	 έξω	 από	 τη	
σφαίρα	 επιρροής	 του	 οφειλέτη,	 όπως	 ανεργία,	 ασθένεια,	 οικονομική	
κρίση,	κ.ά.65.	Αντίθετα,	στην	περίπτωση	που	η	σχέση	αυτή	είναι	αρνητική,	
υπό	 την	 έννοια	 της	 εκ	 των	 πραγμάτων	 αδυναμίας	 κάλυψης	 δια	 του	
εισοδήματος	των	δαπανών	διαβίωσης	και	της	δόσης	για	την	εξυπηρέτηση	
της	 υποχρέωσης,	 ήδη	 από	 τον	 χρόνο	 ανάληψής	 της,	 το	 Δικαστήριο	 θα	
οδηγηθεί	 στην	 διερεύνηση	 του	 υποκειμενικού	 στοιχείου	 πίσω	 από	 τη	
συμπεριφορά	του	οφειλέτη	–	την	ανάληψη	υποχρέωσης.		

Επισημαίνεται	 πως	 για	 τον	 Ν.	 3869/2010	 κατ’	 αρχήν	 η	 αιτία	
του	δανεισμού	είναι	αδιάφορη.	Ωστόσο,	στις	οριακές	εκείνες	περιπτώσεις,	
στις	οποίες	η	σχέση	εισοδήματος	–	δαπανών	διαβίωσης	–	δόσης	για	την	
εξυπηρέτηση	 αναληφθείσας	 υποχρέωσης	 καταδεικνύει	 μια	 κάποια	
δυσκολία	στην	τακτική	εξυπηρέτησή	της,	θα	αντιμετωπισθεί	διαφορετικά	
ο	 οφειλέτης	 εκείνος	 που	 ανέλαβε	 υποχρέωση	 για	 την	 αγορά	 πρώτης	
κατοικίας,	 από	 τον	 οφειλέτη	 που	 έλαβε	 μόνο	 καταναλωτικά	 δάνεια	 ή	
πιστωτικές	 κάρτες	 για	 καταναλωτικές	 ανάγκες.	 	 Επίσης,	 το	 συνολικό	
ύψος	 του	 δανεισμού	 είναι	 κατ’	 αρχήν	 ομοίως	 αδιάφορο	 για	 τον	 Ν.	
3869/2010,	 αντίθετα,	 κρίσιμη	 είναι	 η	 δυνατότητα	 εξυπηρέτησης	 των	
δανείων	 κατά	 τον	 χρόνο	 ανάληψής	 τους	 όπως	 και	 η	 εύλογη	 προσδοκία	
εξυπηρέτησής	 τους	 στα	 επόμενα	 έτη.	 Ωστόσο,	 στην	 πλειονότητα	 των	
περιπτώσεων	 κατά	 τις	 οποίες	 το	 ύψος	 του	 δανεισμού	 είναι	 εξαιρετικά	
υψηλό	και	σημαντικό	μέρος	του	προέρχεται	από	καταναλωτικά	προϊόντα,	
η	 μηνιαία	 δόση	 των	 οποίων	 κατά	 κανόνα	 είναι	 ιδιαίτερα	 επαυξημένη,	
λόγω	 του	 αντίστοιχου	 επιτοκίου,	 η	 εξυπηρέτησή	 τους	 θα	 ήταν	 με	
βεβαιότητα	 δυσχερής.	 Αντίστοιχο	 ερώτημα	 το	 οποίο	 ανακύπτει	 στις	
περιπτώσεις	αυτές	και	θα	πρέπει	να	αιτιολογηθεί	από	τον	οφειλέτη,	είναι	
για	 ποιο	 λόγο	 κατέστη	 αναγκαίος	 ο	 δανεισμός	 υψηλών	 ποσών	 για	
καταναλωτικές	 ανάγκες,	 όταν	 το	 μηνιαίο	 εισόδημα	 ήταν	 ομοίως	
εξαιρετικά	 υψηλό.	 Ένα	 τέτοιο	 είδος	 δανεισμού	 από	 οφειλέτη	 με	 υψηλό	

																																																								
65	ΑΠ	 636/2019,	 δημοσιευμένη	 σε	 ΤΝΠ	 NOMOS,	 που	 έκρινε	 ότι	 δεν	 αποδείχθηκε	 ότι	 ο	 αιτών	
προέβλεψε	ως	ενδεχόμενο	ότι	ο	υπερδανεισμός	του,	με	βάση	τις	υφιστάμενες	οικονομικές	του	
δυνατότητες	 σε	 συνδυασμό	 με	 το	 ύψος	 των	 οφειλών	 του,	 θα	 τον	 οδηγήσει	 σε	 κατάσταση	
αδυναμίας	πληρωμών	 και	 όμως	αποδέχθηκε	 το	 αποτέλεσμα,	 διότι	 κατά	 το	 χρόνο	 κατάρτισης	
των	ένδικων	δανειακών	συμβάσεων	ο	 ίδιος	 ιατρός	και	η	σύζυγός	του,	νοσηλεύτρια,	λάμβαναν	
υψηλές	 μηνιαίες	 αποδοχές	 συνολικού	 ύψους	 5.200€,	 οπότε	 θεωρούσε	 ότι	 μπορεί	 να		
ανταποκριθεί	στις	υποχρεώσεις	αυτές.		
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εισόδημα	 προφανώς	 καταδεικνύει	 κατασπατάληση	 του	 χρήματος	 και	
πιθανώς	δόλια	περιέλευση	σε	αδυναμία	πληρωμής.	

Προβληματικές	 επίσης	 είναι	 οι	 περιπτώσεις	 κατά	 τις	 οποίες,	
όπως	 συνηθίζεται	 κατά	 την	 ελληνική	 νοοτροπία,	 ο	 οφειλέτης	 ανέλαβε	
δανειακή	 υποχρέωση	 στηριζόμενος	 στις	 οικονομικές	 δυνάμεις	 των	
γονέων	 του.	 Στις	 περιπτώσεις	 αυτές	 συχνά	 ο	 οφειλέτης	 αναφέρει	 στην	
αίτησή	 του	 ότι	 περιήλθε	 σε	 αδυναμία	 πληρωμής	 διότι	 μειώθηκε	 το	
εισόδημα	 των	 γονέων	 του.	 Σε	 αυτές	 τις	 περιπτώσεις	 θα	 πρέπει	 το	
δικαστήριο	 να	 εκτιμήσει	 κατά	 πόσον	 ο	 οφειλέτης	 είχε	 τη	 δυνατότητα	
εξυπηρέτησης,	έστω	με	δυσκολία,	ή	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους,	των	
υποχρεώσεών	 του,	 αν	 εύλογα	 ανέμενε	 στο	 προσεχές	 διάστημα	 από	 την	
ανάληψη	των	υποχρεώσεων	την	αύξηση	του	ατομικού	του	εισοδήματος	ή	
αν	 είχε	 αντικειμενική	 και	 πλήρη	 αδυναμία	 συνεχώς,	 από	 τον	 χρόνο	
ανάληψης	 και	 μέχρι	 την	 κατάθεση	 της	 αίτησης,	 εξυπηρέτησης	 αυτών.	
Στην	 τελευταία	 περίπτωση	 προφανώς	 θα	 υφίσταται	 περίπτωση	 δόλιας	
περιέλευσης	σε	αδυναμία	πληρωμής.	

Δυσχερής	 είναι	και	η	θέση	των	προσώπων	εκείνων	που	έχουν	
παράσχει	 εγγυήσεις	 υπέρ	 τρίτων	 -	 μελών	 οικογένειας,	 φιλικών	
προσώπων	κ.λπ.,	 έχοντας	παραιτηθεί	από	την	 ένσταση	διζήσεως,	συχνά	
έχοντας	 παραχωρήσει	 και	 προσημείωση	 υποθήκης	 σε	 ακίνητό	 τους.	
Συχνά	προβάλουν	τον	ισχυρισμό	ότι	οι	οφειλές	αυτές	δεν	αποτελούν	δικές	
τους	οφειλές,	πως	θεωρούσαν	ότι	η	παροχή	εγγύησης	ήταν	μια	«τυπική	
διαδικασία»	και	πως	ουδέποτε	πίστεψαν	ότι	θα	κληθούν	να	καταβάλουν	
οιοδήποτε	 ποσό	 γι’	 αυτές	 αλλά	 θεωρούσαν	 ότι	 θα	 καταβάλει	 μόνο	 ο	
πρωτοφειλέτης,	 το	 δε	 εισόδημά	 τους	 επαρκούσε	 για	 την	 κάλυψη	 των	
οφειλών	που	είχαν	αναλάβει	οι	 ίδιοι	ως	πρωτοφειλέτες	αλλά	όχι	και	για	
την	 κάλυψη	 και	 των	 δόσεων	 για	 τις	 εγγυήσεις.	Όπως	 ήδη	 αναφέρθηκε,	
σύμφωνα	 με	 τη	 διάταξη	 του	 άρθρου	 847	 ΑΚ,	 με	 τη	 σύμβαση	 της	
εγγύησης,	 ο	 εγγυητής	 αναλαμβάνει	 απέναντι	 στον	 δανειστή	 την	 ευθύνη	
ότι	θα	καταβληθεί	η	οφειλή.	Επομένως,	περιεχόμενο	της	εγγύησης	είναι	η	
ανάληψη	από	τον	εγγυητή	της	υποχρέωσης,	απέναντι	στον	δανειστή,	να	
εκπληρώσει	 την	 παροχή	 του	 οφειλέτη,	 αν	 δεν	 το	 κάνει	 ο	 τελευταίος.	 Η	
εγγύηση	 είναι	 σύμβαση	 συναινετική,	 αφηρημένη	 και	 ετεροβαρής,	 με	
παρεπόμενο	και	επικουρικό	χαρακτήρα,	καταρτίζεται	δε	μεταξύ	εγγυητή	
και	 δανειστή,	 χωρίς	 να	 απαιτείται	 η	 σύμπραξη	 ή	 συναίνεση	 του	
οφειλέτη66.	Ειδικότερα,	η	εγγύηση	διαπλάστηκε	ως	θεσμός	με	χαρακτήρα	
αλτρουιστικό	υπέρ	του	πρωτοφειλέτη	και,	σύμφωνα	με	την	παραδοσιακή	
αντίληψη,	 ο	 εγγυητής	 αναλαμβάνει	 την	 εξασφάλιση	 και	 ενίσχυση	 μιας	

																																																								
66	ΑΠ	1047/2010,	ΑΠ	1261/2004	δημοσιευμένες	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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ξένης	 οφειλής	αφιλοκερδώς,	 εκκινώντας	από	 κάποια	 κοινωνική	 ή	 ηθική	
επιταγή.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 επιβάλλει	 στον	 νομοθέτη	 τη	 φροντίδα	 για	
αυξημένη	προστασία	του	εγγυητή,	η	οποία	συνίσταται	στη	διαμόρφωση	
της	 ενοχής	 του	 ως	 ενοχής	 με	 παρεπόμενο	 και	 επικουρικό	 χαρακτήρα	
απέναντι	 στον	 πρωτοφειλέτη 67 .	 Ωστόσο,	 ένας	 τέτοιος	 ισχυρισμός,	
προβληθείς	 στην	 αίτηση	 του	 Ν.	 3869/2010,	 θα	 πρέπει	 να	 κριθεί	 κατ’	
αρχάς	υπό	το	πρίσμα	του	σκοπού	της	εγγύησης,	που	δεν	είναι	άλλος	από	
την	 ανάληψη	 ευθύνης	 ότι	 θα	 καταβληθεί	 η	 οφειλή	 και	 η	 δι’	 αυτής	 της	
ανάληψης	 ευθύνης	 εξασφάλιση	 του	 δανειστή,	 ο	 οποίος	 βασίσθηκε	 στην	
εγγύηση	 για	 τη	 σύναψη	σύμβασης	 δανείου	 με	 τον	 οφειλέτη.	 Επίσης,	 θα	
πρέπει	 να	 εξετασθεί	 αν	 ο	 σχετικός	 ισχυρισμός	 του	 οφειλέτη	 πληροί	 το	
πραγματικό	 του	 άρθρο	 140	 ΑΚ	 στο	 οποίο	 ορίζεται	 ότι,	 αν	 κάποιος	
καταρτίζει	 δικαιοπραξία	και	 η	 δήλωσή	του	δεν	συμφωνεί,	 από	ουσιώδη	
πλάνη,	 με	 τη	 βούλησή	 του,	 έχει	 δικαίωμα	 να	 ζητήσει	 την	 ακύρωση	 της	
δικαιοπραξίας,	ενώ	με	τη	διάταξη	του	άρθρου	141	ΑΚ	διευκρινίζεται	ότι	η	
πλάνη	είναι	ουσιώδης	όταν	αναφέρεται	σε	σημείο	τόσο	σπουδαίο	για	την	
όλη	 δικαιοπραξία,	 ώστε,	 αν	 το	 πρόσωπο	 γνώριζε	 την	 πραγματική	
κατάσταση,	δεν	θα	επιχειρούσε	τη	δικαιοπραξία.	Συνεπώς,	το	Δικαστήριο	
θα	δεχθεί	τον	ισχυρισμό	ότι	ο	αιτών	βάσιμα	δεν	υπολόγιζε	και	τη	μηνιαία	
δόση	των	οφειλών	από	εγγύηση	στο	σύνολο	του	ποσού	που	απαιτούνταν	
για	την	κανονική	εξυπηρέτηση	όλων	των	οφειλών	του,	μόνο	αν	αποδείξει	
ότι	 βρισκόταν	 σε	 πλάνη	 κατά	 την	 ανάληψη	 υποχρέωσης	 από	 εγγύηση,	
είχε	 δηλαδή	 εσφαλμένη	 γνώση	 της	 απαιτούμενης	 για	 τον	προσδιορισμό	
της	 βούλησής	 του	 πραγματικής	 κατάστασης68 .	 Επισημαίνεται	 πως	 η	
πλάνη	αυτή	μπορεί	 να	αφορά	ακόμη	και	στο	περιεχόμενο	 της	 δήλωσης,	
έστω	και	αν	έχει	σχέση	με	το	δίκαιο,	δηλαδή	με	το	είδος	της	δικαιοπραξίας	
ή	 τη	 νομική	 ενέργεια	 κάποιου	 όρου	 ή	 με	 τις	 έννομες	 συνέπειες	 της	
δήλωσης.	 Ο	 συνήθως	 προβαλλόμενος	 ισχυρισμός	 ότι	 ο	 εγγυητής	 δεν	
περίμενε	ότι	θα	σταματήσει	ο	πρωτοφειλέτης	να	εξυπηρετεί	την	οφειλή	
δεν	 πληροί	 τις	 άνω	 προϋποθέσεις	 ακύρωσης	 της	 δικαιοπραξίας.	 Εν	
συνεχεία,	 το	 Δικαστήριο	 θα	 ελέγξει	 και	 πάλι	 αν	 στο	 μέτρου	 του	 μέσου	
συνετού	 και	 ευσυνείδητου	 ανθρώπου	 του	 κοινωνικού,	 επαγγελματικού,	
μορφωτικού	και	 τοπικού	κύκλου	 του	αιτούντα	ήταν	δυνατόν	ο	αιτών	 –	
εγγυητής	 να	 έχει	 την	 αντίστοιχη	 αβάσιμη	 πίστη,	 ώστε	 να	 κριθεί	 αν	 ο	
τελευταίος	ενήργησε	με	ενδεχόμενο	δόλο	ή	με	ενσυνείδητη	αμέλεια	όταν	
παρείχε	την	εγγύηση.	Περίπτωση	αιτούντων	με	οφειλές	μεταξύ	άλλων	και	
από	 εγγυήσεις	 έκρινε	 η	 ΑΠ	 1446/201869	που	 δέχθηκε	 πως	 οι	 αιτούντες	
																																																								
67	ΑΠ	1500/2008,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
68	ΑΠ	406/2019,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
69	Δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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βαρύνονταν	με	ενδεχόμενο	δόλο	κατά	την	ανάληψη	των	δανειακών	τους	
υποχρεώσεων	 (ως	 πρωτοφειλέτες	 και	 ως	 εγγυητές),	 καθώς	 μπορούσαν	
να	προβλέψουν	ότι	 ο	υπερδανεισμός	 τους,	 με	βάση	τις	υφιστάμενες	και	
τις	 ευλόγως	 αναμενόμενες	 μελλοντικές	 τους	 δυνατότητες,	 θα	 τους	
οδηγήσει	 σε	 αδυναμία	 αποπληρωμής	 των	 χρεών	 τους	 και	 εντούτοις	
αποδέχτηκαν	και	επιδοκίμασαν	την	συμπεριφορά	αυτή.	

Περαιτέρω,	 η	 νομολογία	 των	 δικαστηρίων	 οδηγούνταν	 σε	
απόρριψη	 λόγω	 δόλιας	 περιέλευσης	 των	 αιτήσεων	 των	 οφειλετών	
εκείνων	 οι	 οποίοι	 αποδέχονταν	 κατάχρεη	 κληρονομία,	 χωρίς	 το	
ευεργέτημα	 της	 απογραφής,	 με	 σκοπό	 να	 αποκτήσουν	 το	 ενεργητικό	
αυτής	 και	 εισάγοντας	 αμέσως	 μετά	 προς	 ρύθμιση	 το	 παθητικό	 της.	
Ωστόσο,	 με	 την	 τροποποίηση	 του	 Ν.	 3869/2010	 με	 τον	 Ν.	 4549/2018,	
προστέθηκε	 δεύτερο	 εδάφιο	 στο	 άρθρο	 1	 παρ.	 1	 αυτού,	 που	 ορίζει:	 «Η	
αποδοχή	 υπερχρεωμένης	 κληρονομίας	 από	 τους	 νόμιμους	 μεριδούχους	
του	αρχικού	οφειλέτη,	ακόμα	κι	αν	γίνεται	εν	γνώσει	της	υπερχρέωσης,	δε	
συνιστά	από	μόνη	της	και	χωρίς	τη	συνδρομή	άλλων	περιστάσεων	δόλια	
περιέλευση	σε	αδυναμία	πληρωμής	χρηματικών	οφειλών.».	Σύμφωνα	με	
την	 αιτιολογική	 έκθεση	 που	 συνοδεύει	 το	 άρθρο	 αυτό70 ,	 η	 σχετική	
ρύθμιση	 κρίθηκε	 αναγκαία	 διότι	 διαπιστώθηκε	 ότι	 οι	 κληρονόμοι	 που	
αποδέχονταν	υπερχρεωμένη	κληρονομία	συνήθως	δεν	εντάσσονταν	στον	
Ν.	3869/2010	λόγω	του	χαρακτηρισμού	τους	ως	δολίως	περιελθόντων	σε	
αδυναμία	 πληρωμής.	 Το	 πρόβλημα	 αυτό	 κρίθηκε	 από	 τον	 νομοθέτη	
κοινωνικό	 πρόβλημα	 αλλά	 και	 γεγονός	 επιβλαβές	 για	 την	 εθνική	
οικονομία,	 διότι	 δημιουργούσε	 κίνητρο	 για	 αποποιήσεις	 κληρονομιών.	
Τέθηκε,	συνεπώς,	η	διάταξη	αυτή,	με	σκοπό	να	μην	καταφάσκεται	δόλος	
στα	πρόσωπα	των	κληρονόμων	–	οφειλετών,	αν	δεν	υπάρχουν	και	άλλα	
περιστατικά,	 όπως	 επί	 παραδείγματι	 (αναφερόμενο	 στην	 αιτιολογική	
έκθεση	παράδειγμα)	να	υπήρχε	υπαιτιότητα	του	νόμιμου	μεριδούχου71	-	
κληρονόμου	για	την	υπερχρέωση	του	κληρονομουμένου.	Η	διάταξη	αυτή	
έχει	χαρακτηρισθεί	εύστοχη72,	ωστόσο	εισάγει	ευνοϊκή	ρύθμιση	μόνο	για	
συγκεκριμένη	κατηγορία	οφειλετών.	
	 	 	
	 ΙΙ.β.	Επιγενόμενος	δόλος		
	

																																																								
70 	Διαθέσιμη	 στον	 ιστότοπο	 του	 Ελληνικού	 Κοινοβουλίου	 στη	 διεύθυνση		
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/d-
mesos-eis2-site.pdf	
71	Οι	 νόμιμοι	 μεριδούχοι	προκύπτουν	από	 το	άρθρο	1825	ΑΚ,	 και	 είναι	 οι	 κατιόντες,	 οι	 γονείς	
του	κληρονούμενου	και	ο	σύζυγος	που	επιζεί.		
72	Αθ.	 Κρητικός,	 Ρύθμιση	 των	 οφειλών	 υπερχρεωμένων	 φυσικών	 προσώπων	 	 -	 Συμπλήρωμα,	
2018,	σελ.	12	επ.	
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Με	επιγενόμενο	δόλο	βαρύνεται	ο	οφειλέτης	εκείνος	ο	οποίος,	μετά	
την	 ανάληψη	 συμβατικών	 υποχρεώσεων	 και	 τη	 διαμόρφωση	 του	
παθητικού	 του,	 προβαίνει	 σε	 μείωση	 του	 ενεργητικού	 του	 και	 της	
περιουσίας	του	και	έτσι	δημιουργεί	την	κατάσταση	αδυναμίας	πληρωμής.	
Όταν	 δηλαδή	 ο	 οφειλέτης,	 εν	 γνώσει	 του,	 χειροτερεύει	 την	 οικονομική	
του	θέση	με	 τρόπο	που	 δεν	συνάδει	 με	 την	περιουσία	 του,	 το	 εισόδημά	
του	και	τη	γενικότερη	θέση	του	και,	συγκεκριμένα,	όταν	δεν	φροντίζει	για	
τη	 διατήρηση	 του	 ενεργητικού	 της	 περιουσίας	 του	 και	 τη	 σωστή	
διαχείρισή	του	ή	όταν	προβαίνει	σε	κατασπατάληση	του	εισοδήματός	του	
ή	 των	 περιουσιακών	 του	 στοιχείων,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 μειώνει	 τη	
δυνητική	 ροή	 ρευστότητας	 που	 διαθέτει73.	 Συγκεκριμένα,	 δύναται	 να	
θεωρηθεί	ότι	περιορίζει	τη	ρευστότητά	του	ο	οφειλέτης	που	παραιτείται	
από	την	επικερδή	εργασία	του	χωρίς	λόγο.	Αντίθετα,	δεν	μπορεί	να	κριθεί	
ότι	 ο	 οφειλέτης	 που	 είναι	 άνεργος	 διότι	 δεν	 βρίσκει	 εργασία	 δολίως	
περιορίζει	το	ενεργητικό	του,	εφόσον	καταβάλει	προσπάθεια	και	αναζητά	
οποιουδήποτε	 είδους	 εργασία.	 Επίσης,	 δύναται	 να	 θεωρηθεί	 δόλιος	 ο	
οφειλέτης	 εκείνος	 ο	 οποίος	 διακόπτει	 	 την	 επωφελή	 εκμετάλλευση	 της	
περιουσίας	 του,	 επί	 παραδείγματι	 μειώνοντας	 δραστικά,	 σε	 επίπεδο	
μικρότερο	των	μισθωτικών	δεδομένων	της	περιοχής,	το	μηνιαίο	μίσθωμα	
που	 λαμβάνει	 από	 ακίνητο	που	 εκμισθώνει	 ή	 αφήνοντας	 αυτό	 κενό	 και	
ανεκμετάλλευτο	 χωρίς	 λόγο,	 αλλά	 και	 ο	 οφειλέτης	 που	 επιλέγει	 να	 μην	
εκμεταλλεύεται	 ακίνητό	 του,	 το	 οποίο	 εξαιτίας	 των	 ιδιαίτερων	
χαρακτηριστικών	 του	 θα	 μπορούσε	 να	 αποδώσει	 ποσό	 ικανό	 για	 την	
προσήκουσα	 καταβολή	 του	 συνόλου	 των	 μηνιαίων	 δόσεων,	 για	 να	 το	
χρησιμοποιεί	λ.χ.	ως	εξοχική	κατοικία	ή	να	παραχωρεί	δωρεάν	τη	χρήση	
του	 σε	 συγγενή	 του.	 Επίσης,	 ο	 οφειλέτης	 εκείνος	 που	 με	 χαριστικές	
δικαιοπραξίες	 (δωρεά,	 γονική	 παροχή),	 διαθέτει	 περιουσιακά	 στοιχεία	
του.	Επισημαίνεται	πως	η	ηθική	υποχρέωση	γονικής	παροχής	έπεται	των	
συμβατικών	 υποχρεώσεων	 -	 οφειλών	 που	 έχει	 αναλάβει	 ο	 οφειλέτης74.	
Ομοίως,	ο	οφειλέτης	που	εκποιεί	έναντι	χαμηλού	τιμήματος	περιουσιακό	
του	 στοιχείο.	 Ωστόσο,	 ειδικά	 στην	 περίπτωση	 αυτή,	 η	 μεταβίβαση	 θα	
πρέπει	 να	συνδέεται,	άμεσα	ή	 έμμεσα,	με	 την	περιέλευσή	του	σε	μόνιμη	
αδυναμία	 πληρωμών	 ώστε	 να	 θεμελιωθεί	 δόλια	 συμπεριφορά,	 πράγμα	
που	 συμβαίνει	 εφόσον	 η	 μεταβίβαση	 επιδρά	 σε	 σημαντικό	 βαθμό	 στη	
δυνατότητα	 εξυπηρέτησης	 των	 χρεών	 του,	 και	 παράλληλα	 ο	 αιτών	
επεδίωξε	 ή	 προέβλεψε	ως	 δυνατό	 το	 αποτέλεσμα	αυτό.	Πότε	 συμβαίνει	
αυτό	 εξετάζεται	 κατά	 περίπτωση,	 συνήθως,	 δε,	 θα	 πρόκειται	 για	

																																																								
73	ΑΠ	1431/2018,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
74	Ι.	Βενιέρης,	ό.α.,	σελ.	160.		
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καταδολιευτικές	μεταβιβάσεις	υπό	την	έννοια	των	άρθρων	939	επ.	ΑΚ,	οι	
οποίες	 ανάλογα	 με	 την	 περίπτωση	 μπορεί	 να	 συνιστούν	 είτε	 δολιότητα	
του	 οφειλέτη,	 εφόσον	 συνδέονται	 με	 την	 περιέλευσή	 του	 σε	 αδυναμία	
πληρωμών,	 είτε	 καταχρηστική	 συμπεριφορά,	 εφόσον	 πρόκειται	 για	
απρόσοδο	 ακίνητο	 το	 οποίο	 όμως	 θα	 μπορούσε	 να	 ρευστοποιηθεί	 στο	
πλαίσιο	 του	 άρθρου	 9	 παρ.	 1	 του	 Νόμου,	 ή	 να	 θεμελιώσει	 ένταξη	 του	
οφειλέτη	στη	ρύθμιση	του	άρθρου	9	παρ.	2	με	όφελος	για	τους	πιστωτές	
το	80%	της	αντικειμενικής	του	αξίας,	οπότε	μπορεί	να	στηριχθεί	ένσταση	
από	το	άρθρο	281	ΑΚ75.	Συνεπώς	η	μεταβίβαση	περιουσιακού	στοιχείου	
δεν	συνδέεται	πάντα	με	τη	μόνιμη	αδυναμία	πληρωμών	του	οφειλέτη	και	
δεν	μπορεί	χωρίς	άλλο	να	στηρίξει	 ένσταση	δολιότητας,	αλλά	θα	πρέπει	
να	 ερευνώνται	 και	 άλλοι	 παράγοντες	 και	 συγκεκριμένα,	 πρωταρχικά	 η	
άμεση	 ή	 έμμεση	 επίδραση	 και	 συμβολή	 της	 εκποίησης	 στην	 περιέλευση	
του	 οφειλέτη	 σε	 μόνιμη	 αδυναμία	 (π.χ.	 εκποίηση	 κεντρικού	
καταστήματος	που	του	απέφερε	σημαντικό	μίσθωμα,	το	οποίο	συνέβαλε	
σημαντικά	στην	 εξυπηρέτηση	 των	 ληξιπρόθεσμων	δόσεων	και	 το	 οποίο	
στερήθηκε),	 καθώς	 και	 η	 πρόθεσή	 του	 να	 προκαλέσει	 την	 έλλειψη	
ρευστότητας,	ακόμη	οι	λόγοι	που	ώθησαν	τον	οφειλέτη	στην	ενέργεια	της	
εκποίησης,	 η	 αξία	 του	 ακινήτου	 σε	 σχέση	 με	 το	 ύψος	 των	 χρεών,	 το	
ρευστοποιήσιμο	 ή	 μη	 του	 περιουσιακού	 στοιχείου,	 η	 χαριστική	 ή	 μη	
μεταβίβαση	και	η	διάθεση	του	προϊόντος	της	εκποίησης,	η	ύπαρξη	άλλων	
αξιόλογων	περιουσιακών	στοιχείων	που	δε	μεταβιβάστηκαν	και	μπορούν	
να	 αξιοποιηθούν	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	 χρεών,	 ο	 χρόνος	 που	 έλαβε	
χώρα	 η	 μεταβίβαση	 ιδίως	 σε	 σχέση	 με	 τη	 δυνατότητα	 ένταξης	 του	
οφειλέτη	 στο	 νόμο	 και	 την	 εξυπηρέτηση	 ή	 μη	 κατά	 το	 χρονικό	 αυτό	
σημείο	 των	 χρεών	 του	 κ.λπ. 76 .	 Θα	 πρέπει	 στην	 απόφαση	 να	
διαλαμβάνεται	 κατά	 πόσο	 θα	 ήταν	 διαφορετική	 η	 κατάσταση	 των	
οφειλών	του	αιτούντα	έναντι	των	πιστωτών	του	αν	δεν	είχε	προβεί	στην	
ως	άνω	απαλλοτριωτική	πράξη,	εν	όψει	του	τιμήματος	που	έλαβε	από	τη	
συγκεκριμένη	 πώληση	 και	 του	 ύψους	 των	 χρεών	 του,	 πώς	 αυτή	
επηρέασε,	σε	σημαντικό	βαθμό	τη	δυνατότητα	εξυπηρέτησης	των	χρεών	
του	 και	 αν	 μέρος	 του	 εν	 λόγω	 τιμήματος	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 την	
αποπληρωμή	των	δανειακών	του	υποχρεώσεων	προς	τους	πιστωτές77.	

Επίσης,	 συνήθης	 είναι	 η	 περίπτωση	 οφειλέτη	 που	 αν	 και	
απέκτησε	 σημαντικό	 χρηματικό	 ποσό,	 είτε	 από	 εκποίηση	 περιουσιακού	
στοιχείου,	 είτε	 από	 εφάπαξ	 βοήθημα,	 είτε	 από	 αποζημίωση	 λόγω	
																																																								
75	ΑΠ	755/2018,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
76	ΑΠ	1716/2017,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS,	Αθ.	Κρητικός,	ό.α.,	σελ.	58	επ.	
77	ΑΠ	1421/2018,	δημοσιευμένη	σε	ΤΝΠ	NOMOS.	
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εθελουσίας	εξόδου,	ισχυρίζεται	ότι	το	διέθεσε	για	άλλες	ανάγκες	του	ιδίου	
και	 της	 οικογένειάς	 του,	 για	 εξόφληση	άτυπων	 δανείων	προς	 συγγενείς	
κ.λπ.	και	δεν	αποδίδει	κανένα	ποσό	στους	πιστωτές.	Και	σε	όλες	αυτές	τις	
περιπτώσεις	 πρέπει	 να	 εξετάζεται	 αν	 το	 απωλεσθέν	 ή	 αποκρυφθέν	
χρηματικό	 ποσό	 ήταν	 αξιόλογο	 και	 ικανό	 να	 άρει	 την	 κατάσταση	
αδυναμίας	πληρωμής	(π.χ.	οφειλέτης	με	το	εφάπαξ	βοήθημα	θα	μπορούσε	
είτε	 να	 προβεί	 σε	 πλήρη	 εξόφληση	 των	 οφειλών	 του,	 είτε	 σε	 μερική	
εξόφληση	των	οφειλών	του	και	μείωση	της	δόσης	για	το	υπόλοιπο	ποσό,	
ώστε	 να	 δύναται	 να	 τις	 καταβάλει	 δια	 του	 εισοδήματός	 του	 είτε	 σε	
καταβολή	των	μηνιαίων	δόσεων	επί	μακρό	χρονικό	διάστημα).		

Ζητήματα	 τίθενται	 εξάλλου	και	σε	περιπτώσεις	που	ο	οφειλέτης	
δε	μεριμνά	για	την	διεκδίκηση	οφειλομένων	σε	αυτόν,	π.χ.	αποζημίωσης	
απόλυσης,	 διατροφής,	 προνοιακού	 επιδόματος)·	 θα	 είναι	 δόλιος	 ο	
οφειλέτης	μόνο	αν	αποδειχθεί	ότι	 ο	 ίδιος	 είχε	 τη	δυνατότητα	να	προβεί	
στη	 δικαστική	 διεκδίκηση	 και	 αυτή	 θα	 απέφερε	 το	 επιδιωκόμενο	
αποτέλεσμα	 της	 ουσιαστικής	 ενίσχυσης	 του	 εισοδήματος	 ή	 της	
περιουσιακής	 κατάστασης	 του	 οφειλέτη	 και	 θα	 αποκαθιστούσε	 την	
οικονομική	δυσπραγία	του.	

Τέλος,	συνδρομή	αρχικού	και	επιγενόμενου	δόλου	δέχεται	η	ΑΠ	
427/2019,	 σε	 περίπτωση	 κατά	 την	 οποία	 ο	 αιτών	 απέκρυψε	 επτά	
περιουσιακά	 στοιχεία	 με	 την	 απάλειψή	 τους	 από	 την	 υποβληθείσα	
δήλωση	ακινήτων	στο	έντυπο	Ε9	ένα	μήνα	πριν	την	υποβολή	της	ένδικης	
αίτησης	 ρύθμισης	 των	 χρεών	 του,	 πράξη	 με	 την	 οποία	 από	 πρόθεση	
επιδίωξε	 την	 αδυναμία	 των	 πληρωμών	 του	 και	 ταυτόχρονα	 δεν	
εκπλήρωσε	 την	 υποχρέωση	 υποβολής	 ειλικρινούς	 δήλωσης	 των	
περιουσιακών	 του	 στοιχείων	 κατά	 το	 άρθρο	 10	 Ν.	 3869/2010,	 ενώ	
παράλληλα	κρίθηκε	ότι	το	συνολικό	ποσό	δανεισμού	του	σε	σχέση	με	το	
οικογενειακό	 του	 εισόδημα	 μείον	 τις	 οικογενειακές	 του	 δαπάνες	 δεν	
επαρκούσε	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 δανειακών	 υποχρεώσεων	 τέτοιας	
έκτασης78.	
	
	
	 ΙΙΙ.	Προβολή	ένστασης	δόλου	

	
Όπως	 προαναφέρθηκε,	 στη	 δίκη	 που	 ανοίγεται	 επί	 της	 αίτησης	

υπαγωγής	 του	 οφειλέτη	 στον	 Ν.	 3869/2010	 ο	 πιστωτής	 προβάλει	 κατ’	
ένσταση	 ότι	 ο	 οφειλέτης	 περιήλθε	 δολίως	 σε	 κατάσταση	 αδυναμίας	
πληρωμής.	Όπως	κάθε	ένσταση,	κατά	το	άρθρο	262	παρ.	1	ΚΠολΔ,	πρέπει	
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να	 περιλαμβάνει	 σαφή	 έκθεση	 των	 γεγονότων	 που	 τη	 θεμελιώνουν,	
διαφορετικά	 είναι	 αόριστη	 και	 η	 αοριστία	 της	 αυτή,	 που	 εξετάζεται	 και	
αυτεπαγγέλτως,	 επιφέρει	 την	 απόρριψή	 της79.	 Με	 την	 ΑΠ	 515/2018		
κρίθηκε	 απορριπτέα	 ως	 αόριστη	 η	 ένσταση	 πιστωτή	 περί	 δόλιας	
περιέλευσης	του	αιτούντα	σε	αδυναμία	πληρωμής,	διότι	ο	πιστωτής	δεν	
ανέφερε	 το	 αρχικό	 και	 τελικό	 ύψος	 των	 τραπεζικών	 προϊόντων	 που	 ο	
οφειλέτης	συμφώνησε	να	λάβει,	 τον	χρόνο	που	τα	έλαβε	και	κυρίως	τις	
οικονομικές	δυνατότητες	αυτού	κατά	το	χρόνο	δημιουργίας	των	οφειλών,	
ή	 τις	 ευλόγως	 αναμενόμενες	 μελλοντικές	 οικονομικές	 του	 δυνατότητες,	
ώστε	 με	 βάση	 τα	 δεδομένα	 αυτά	 να	 καταστεί	 δυνατόν	 να	 κριθεί	 αν	
πρόβλεπε	ως	 ενδεχόμενο	 ότι	 ο	 υπερδανεισμός	 του	 θα	 τον	 οδηγούσε	 σε	
κατάσταση	 αδυναμίας	 πληρωμών	 και	 παρά	 ταύτα	 αποδέχθηκε	 το	
αποτέλεσμα	αυτό80.		

Ωστόσο,	 όπως	 γίνεται	 δεκτό	 με	 την	ΜΠρΑθ	 5451/201981,	 για	
την	πληρότητα	της	παραπάνω	ένστασης,	λαμβανομένου	υπ’	όψιν	και	του	
ανακριτικού	συστήματος,	που	εισάγει	η	διάταξη	του	άρθρου	744	ΚΠολΔ	
στις	 υποθέσεις	 της	 εκούσιας	 δικαιοδοσίας	 και	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 στο	
δικαστήριο	 να	 διατάσσει	 κάθε	 πρόσφορο	 μέτρο	 για	 την	 εξακρίβωση	
ακόμη	και	μη	προταθέντων	από	τους	διαδίκους	πραγματικών	γεγονότων,	
αρκεί	η	αναφορά	των	ως	άνω	περιστατικών	να	 είναι	συνοπτική	και	 όχι	
αναλυτική	 με	 βάση	 τα	 διαθέσιμα	 στοιχεία,	 που	 έχει	 για	 τον	 οφειλέτη	 ο	
πιστωτής,	 λαμβανομένου	 υπ’	 όψιν	 ότι	 ο	 πιστωτής	 συνήθως	 δεν	 έχει	
πρόσβαση	σε	όλα	τα	οικονομικά	στοιχεία	του	οφειλέτη	(εισοδήματα	κατ’	
έτος,	 περιουσιακή	 κατάσταση)	 και	 στις	 δανειακές	 συμβάσεις	 που	 έχει	
συνάψει	 με	 τρίτους	 (χρόνος	 ανάληψης	 χρεών,	 ύψος	 ενήμερων	 δόσεων	
κάθε	δανείου),	ώστε	να	έχει	τη	δυνατότητα	να	τα	επικαλεστεί	αναλυτικά	
προς	 θεμελίωση	 της	 ένστασής	 του,	 εν	 όψει	 μάλιστα	 του	 ότι	 και	 ο	
οφειλέτης	 δεν	 υποχρεούται	 να	 τα	 εκθέτει	 για	 την	 πληρότητα	 του	
δικογράφου	της	αίτησής	του	για	ρύθμιση	των	χρεών	του.	Τούτο	γιατί	σε	
διαφορετική	 περίπτωση	 θα	 επιρριπτόταν	 στον	 πιστωτή	 δυσανάλογο	
δικονομικό	βάρος,	στο	οποίο	δεν	θα	μπορούσε	να	ανταποκριθεί,	ενώ	όσα	
στοιχεία	 δεν	 έχει	 στη	 διάθεσή	 του	 ο	 πιστωτής,	 ώστε	 να	 θεμελιωθεί	 η	
ένστασή	 του,	 μπορούν	 να	 προκύψουν	 και	 από	 τις	 αποδείξεις.	 Επίσης,	
όπως	 στην	 ίδια	 απόφαση	 εκτίθεται,	 αν	 στη	 δίκη	 μετέχουν	 πλείονες	
πιστωτές,	 η	 προβολή	 του	 σχετικού	 ισχυρισμού	 δεν	 απαιτείται	 να	 γίνει	
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από	όλους	τους	μετέχοντες	πιστωτές.	Αρκεί	προβολή	του	ισχυρισμού	και	
από	ένα	μόνο	πιστωτή,	καθώς	οι	πλείονες	πιστωτές	τελούν	μεταξύ	τους	
σε	σχέση	οιονεί	αναγκαστικής	παθητικής	ομοδικίας.	

	
	
IV.	Αντενστάσεις	οφειλέτη	
 

Σε	αντίκρουση	της	ένστασης	δόλιας	περιέλευσης	του	αιτούντα	
σε	αδυναμία	πληρωμής,	ο	οφειλέτης	συνήθως	προβάλει	την	αντένσταση	
του	συντρέχοντος	πταίσματος	του	πιστωτή	(άρθρο	300	ΑΚ),	εκθέτοντας	
ότι	ο	πιστωτής	χορήγησε	το	δάνειο	τελώντας	σε	γνώση	και	αποδεχόμενος	
το	ενδεχόμενο	να	μην	αποπληρωθεί	αυτό	εκ	μέρους	του	οφειλέτη,	καθώς	
προέβη	 σε	 έλεγχο	 της	φερεγγυότητας	 του	 αιτούντα	 πριν	 την	 χορήγησή	
του.	Ο	ισχυρισμός	αυτός	έχει	κριθεί	απορριπτέος	ως	μη	νόμιμος,	διότι	για	
την	 ευδοκίμηση	 της	 σχετικής	 αντένστασης	 του	 οφειλέτη,	 απαιτείται	 η	
ύπαρξη	 προφανούς	 δυσαναλογίας	 μεταξύ	 των	 υποχρεώσεων	 που	
ανέλαβε	 ο	 δανειολήπτης	 και	 των	 οικονομικών	 του	 δυνάμεων	 κατά	 το	
χρόνο	 ανάληψης	 των	 εν	 λόγω	 υποχρεώσεων,	 στοιχεία	 που	 όμως	 δεν	
επικαλείται	 κατά	 κανόνα	 ο	 αιτών·	 αντίθετα,	 ο	 αιτών	πάντα	 επικαλείται	
ότι	 το	 ύψος	 εισοδήματός	 του,	 κατά	 το	 χρόνο	ανάληψης	 των	 δανειακών	
του	υποχρεώσεων,	επαρκούσε	σε	κάθε	περίπτωση	για	την	αποπληρωμή	
αυτών82.	

Πρέπει	επίσης	να	επισημανθεί,	ως	προς	τους	λοιπούς	ισχυρισμούς	
που	 συνήθως	 προβάλλουν	 οι	 οφειλέτες	 προς	 αντίκρουση	 της	 ένστασης	
δόλου:	

Ως	προς	τον	 ισχυρισμό	ότι	οι	πιστωτές	είχαν	την	δυνατότητα	να	
ελέγξουν	 την	 οικονομική	 κατάσταση	 του	 οφειλέτη:	 Κατ’	 αρχάς	 τα	
πιστωτικά	 ιδρύματα	 απέκτησαν	 τη	 δυνατότητα	 να	 λαμβάνουν	 γνώση	
των	δανειακών	συμβάσεων	που	είχε	ήδη	συνάψει	ο	οφειλέτης,	χωρίς	να	
έχουν	καταγγελθεί,	δια	του	Συστήματος	Συγκέντρωσης	Χορηγήσεων	της	
«Τειρεσίας	Α.Ε.»,	τον	επονομαζόμενο	«Λευκό	Τειρεσία»	από	το	έτος	2003	
και	 μετά.	 Συνεπώς,	 σε	 όλα	 ανεξαιρέτως	 τα	 χορηγηθέντα	 δάνεια	πριν	 το	
έτος	 2003,	 τα	 πιστωτικά	 ιδρύματα	 δεν	 ήταν	 σε	 θέση	 να	 γνωρίζουν	 τις	
δανειακές	 συμβάσεις	 που	 είχε	 ήδη	 συνάψει	 ο	 οφειλέτης,	 αν	 δεν	 είχαν	
καταγγελθεί.	 Επίσης,	 ενδεχόμενη	 παράλειψη	 από	 την	 πλευρά	 του	
πιστωτή	να	ενεργήσει	 επισταμένη	έρευνα,	πριν	χορηγήσει	 την	πίστωση,	
της	 πιστοληπτικής	 ικανότητας	 του	 δανειολήπτη,	 δεν	 συνεπάγεται	
αυτοδικαίως	ότι	ο	πιστωτής	θα	πρέπει	να	αναλάβει	άνευ	άλλου	τινός	τον	
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κίνδυνο	της	ματαίωσης	της	 ικανοποίησης	των	απαιτήσεών	του	από	την	
επελθούσα	αδυναμία	πληρωμών	του	δανειολήπτη.		

Ως	 προς	 την	 υποχρέωση	 των	 πιστωτικών	 ιδρυμάτων	 για	
υπεύθυνο	 δανεισμό:	 Η	 υποχρέωση	 των	 πιστωτικών	 ιδρυμάτων	 να	
προβαίνουν	σε	υπεύθυνο	δανεισμό	θεσμοθετήθηκε	μόλις	το	έτος	2010,	με	
την	Ζ1-699/23.6.2010	ΚΥΑ83,	το	 ίδιο	έτος	δηλαδή	κατά	το	οποίο	τέθηκε	
σε	εφαρμογή	και	ο	Ν.	3869/2010	και	διακόπηκαν	σχεδόν	εξ	ολοκλήρου	οι	
δανειοδοτήσεις	 από	 τα	 πιστωτικά	 ιδρύματα	 λόγω	 της	
χρηματοοικονομικής	 κρίσης.	 Πέραν	 του	 γεγονότος	 ότι	 σύμφωνα	 με	 το	
άρθρο	 2	 παρ.	 2	 αυτής,	 εξαιρείται	 πληθώρα	 δανειακών	 συμβάσεων	 από	
την	εφαρμογή	της,	περαιτέρω,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	8	παρ.	3	αυτής,	αν	ο	
πιστωτικός	 φορέας	 παραβιάσει	 υπαίτια	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 κατά	 τις	
παραγράφους	1	και	2	του	άρθρου	αυτού,	ο	καταναλωτής	απαλλάσσεται	
από	 το	 συνολικό	 κόστος	 της	 πίστωσης,	 περιλαμβανομένων	 των	 τόκων,	
έχει	ωστόσο	την	υποχρέωση	να	καταβάλει	το	ποσό	του	κεφαλαίου.	

Τέλος,	 αξίζει	 να	 αναφερθεί	 ότι	 όλοι	 οι	 ανωτέρω	 ισχυρισμοί	
αναφέρονται	 σε	 οφειλές	 που	 προκύπτουν	 από	 δανειακές	 συμβάσεις	 με	
πιστωτικά	 ιδρύματα.	 Ωστόσο	 στη	 διαδικασία	 του	 Ν.	 3869/2010	
εμπίπτουν	και	οφειλές	προς	ιδιώτες,	ΔΕΚΟ,	ασφαλιστικά	ταμεία	και	προς	
το	 Δημόσιο	 και	 εισάγονται	 ομοίως	 για	 ρύθμιση.	 Συνεπώς,	 δεν	 είναι	
δυνατόν	 να	 υφίστανται	 δανειστές	 δύο	 ταχυτήτων	 στην	 ίδια	 αίτηση,	 εν	
όψει	της	καθολικότητας	της	ρύθμισης.	

	
	 V.	Συμπέρασμα	
	
	 Η	 ρύθμιση	 που	 εισήχθη	 με	 τον	 Ν.	 3869/2010	 ήταν	 μια	 αναγκαία	
επέμβαση	 του	 Νομοθέτη	 για	 την	 αντιμετώπιση	 του	 φαινομένου	 της	
υπερχρέωσης	 και	 την	 ενίσχυση	 της	 αγοράς.	 Το	 εξαιρετικό	 δίκαιο	 που	
θεσμοθετήθηκε,	 σε	 προφανή	 αντίθεση	 με	 την	 αρχή	 της	 τήρησης	 των	
συμφωνηθέντων,	 εφαρμόζεται	 ήδη	 επί	 μια	 δεκαετία	 και	 με	 όχημα	 τις	
ρυθμίσεις	 του	 εισήχθη	προς	ρύθμιση	ανυπολόγιστο	ποσό	οφειλών	προς	
πιστωτικά	 ιδρύματα	 και	 σαφώς	 μικρότερο	 ποσό	 προς	 το	 Δημόσιο	 και	
ασφαλιστικά	ταμεία,	ωστόσο	και	πάλι	 ικανό	να	πλήξει	την	βιωσιμότητά	
τους.	 Ο	 νομοθέτης,	 γνωρίζοντας	 τον	 όγκο	 των	 μη	 εξυπηρετούμενων	
δανείων,	 εισήγαγε	 μεταξύ	 των	 προϋποθέσεων	 υπαγωγής	 στον	 Ν.	
3869/2010	 την	 προϋπόθεση	 της	 μη	 δόλιας	 περιέλευσης	 σε	 αδυναμία	
πληρωμής,	 και	 το	 Δικαστήριο	 οφείλει	 να	 ελέγχει	 τη	 συνδρομή	 της	
προϋπόθεσης	 αυτής,	 αποκλείοντας	 από	 τη	 ρύθμιση	 τους	 οφειλέτες	
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εκείνους	 οι	 οποίοι	 από	 τον	 νομοθέτη	 κρίνονται	 ανάξιοι	 της	 προστασίας	
του.		

Σημαντικό	 είναι	 να	 τονισθεί	 πως	 το	Δικαστήριο	πρέπει	 να	απέχει	
από	 τη	 λογική	 της	 εύνοιας	 προς	 τον	 «αδύναμο»	 οφειλέτη	 και	 της	
«τιμώρησης»	 των	 πιστωτικών	 ιδρυμάτων,	 για	 την	 επιθετική	 πολιτική	
τους	 και	 την	 αλόγιστη	 χορήγηση	 δανείων	 και	 πιστώσεων·	 ο	
επιχειρηματικός	 κίνδυνος	 που	 φαίνεται	 να	 ανέλαβαν	 τα	 πιστωτικά	
ιδρύματα	έχει	ήδη	μετακυλισθεί	στο	Ελληνικό	Δημόσιο,	ήτοι	στο	σύνολο	
των	φορολογουμένων	πολιτών84.		

Δεν	πρέπει	 επίσης	να	διαλάθει	 της	προσοχής	του	δικαστηρίου	
ότι	η	οριοθέτηση	του	δόλου,	ως	στοιχείου	αποκλεισμού	της	δυνατότητας	
απαλλαγής	 του	 οφειλέτη,	 δεν	 δικαιολογείται	 μόνο	 από	 συστηματικά	
επιχειρήματα.	Αντίθετα,	η	ορθή	οριοθέτηση	του	δόλου	στις	υποθέσεις	του	
Ν.	 3869/2010	θα	συντελέσει	 στην	αποτροπή,	 ή	 μάλλον	στην	άμβλυνση,	
του	λεγόμενου	«ηθικού	κινδύνου»	(moral	hazard).	Ως	τέτοιος	ορίζονται	οι	
καταστάσεις	 στις	 οποίες	 ένα	 οικονομικό	 υποκείμενο	 αναλαμβάνει	
υπέρμετρους	κινδύνους,	 διότι	 δεν	 έχει	 το	 κίνητρο	 να	συνεκτιμήσει	στην	
απόφασή	 του	 τις	 ενδεχομένως	 δυσμενείς	 συνέπειες	 των	 πράξεών	 του.	
Στην	περίπτωση	του	δανεισμού,	τέτοιος	ηθικός	κίνδυνος	συντρέχει	όταν	
ο	 οφειλέτης	 παρακινείται	 να	 αναλάβει	 υπέρμετρες	 υποχρεώσεις,	
υπολογίζοντας	ότι,	εφόσον	δεν	μπορέσει	να	τις	εξυπηρετήσει,	θα	μπορεί	
να	 απαλλαγεί	 αζημίως	 από	 αυτές.	 Ο	 αποκλεισμός	 των	 δολίως	
περιελθόντων	 σε	 αδυναμία	 πληρωμής	 οφειλετών	 οδηγεί	 ακριβώς	 σε	
περιορισμό	της	δυνατότητας	«αζήμιας	απαλλαγής»	και	αποδίδει	σημασία	
στην	υπευθυνότητα	κατά	την	ανάληψη	της	υποχρέωσης85.		
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