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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η π αρ ούσ α  εργασ ία  έχει ως γενικό  α ν τ ικ ε ίμ εν ο  την  
τραπεζ ική  επ ιταγή  και επ ιχ ε ιρ ε ί  την ανάλυση και π αρουσ ίαση  της 
ως αξ ιόγ ρ αφ ου  γεν ικά  και ως δ ιαδεδομ ένου  μέσου  συναλλαγής ,  
ε ιδ ικότερα .

Στο πρώ το  κεφάλαιο  του πρώτου  μέρους π αρ ου σ ιάζ ο ν τα ι  τα 
αξ ιόγ ρ αφ α  ως έννοια ,τα στο ιχ ε ία  τους ,η έννο ια  της αρχής  της  
εν σ ω μ ά τω σ η ς  και οι σ υνέπ ε ι ες  αυτής  καθώς και οι δ ια κ ρ ίσ ε ι ς  
τους. Στο δ εύτερο  κεφάλαιο  π αρ ουσ ιάζον τα ι  η έννο ια  και τα 
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  της επ ιταγής ,  τα είδη της, ο τρόπος  με τον  οποίο  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί  και η συμβολή αυτής στην δ ιαμόρφ ωση  της 
ο ικ ον ο μ ικ ή ς  ζω ή ς -επ ιρρ οές  στα συναλλ ακτ ικά  ήθη, σε 
ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ ς  δ ε ίκ τ ες  ,στη  «ρευστότητα»  της αγοράς- .  Δ ια κ ρ ίν ετα ι  
η έννο ια  της επ ιταγή ς  από συναφ ε ίς  έννο ιες  και π α ρ ου σ ιά ζ ο ν τα ι  
τα ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε ίδη αυτής.

Στο  δ εύ τερο  μέρος  της π αρούσ ας  εργασ ίας  η ανάλυση  του  
θ έμ ατος  εσ τ ιά ζ ετ α ι  στην ακάλυπτη επ ιταγή -  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τα ι  οι 
όροι  εκε ίνο ι  που καθ ιστούν  μια επ ιταγή  ακάλυπτη ,  οι σ υνέπ ε ι ες  
του νόμου  για  την έκδοση αυτής,  οι ο ικονομ ικ ές  σ υ ν έπ ε ι ε ς  στον  
απ οδέκτη  αυτής ,  η συμβολή της στη δ ιαμόρφωση της γ εν ικ ότ ερη ς  
ε ικ όν α ς  της ο ικ ον ομ ίας -  «δε ίκτες  ασ φ υ ξ ία ς » - ,κ υ ρ ίω ς  όμως  
ε ξ ετ ά ζ ον τα ι  ε ιδ ικά  ζητήματα  που π ρο κ ύ π το υ ν  από την έκδοση  της  
.Σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α  ε ξ ετάζον τα ι  τα εξής ζ η τή μ α τα :

^  Α γωγή απ οζη μ ιώ σεω ς  και υποκε ίμενη  σχέση  στην  
ακάλυπ τη  επιταγή

^  Α υ τ ο τ ε λ ή ς  αγωγή περ ί  π ροσ ω π ικ ή ς  κ ράτη ση ς  με βάση  
δ ια ταγ ή  π λη ρω μή ς  για  το αδ ίκημ α  της έκδοσης  
ακ ά λ υ π τη ς  επ ιταγής

11 Συμμ ετοχή  του λήπτη στο αδ ίκημα  της έκδοσ η ς  
ακ άλ υ π τη ς  επ ιταγής

11 Η επ ιταγή  ευκολ ίας  ιδ ίως ως επ ιταγή ακάλυπτη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Ι.Γενικά1

Οι σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές έχουν να επιδείξουν μια ποικιλία 
τίτλων, που παριστάνουν απαιτήσεις ή ενσώματα αγαθά. Οι τίτλοι αυτοί 
εμφανίστηκαν στις συναλλαγές ως απλά εμπορικά ή πιστωτικά έγγραφα και η 
λειτουργία τους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των σχέσεων που 
εξυπηρετούσαν, σε διάφορες μάλιστα εποχές2.Με τον καιρό όμως τράβηξαν 
την προσοχή της επιστήμης και από τα μέσα του περασμένου αιώνα, του 
νομοθέτη που αναγκάσθηκε να τους δώσει νομοθετική ρύθμιση 
προσαρμοσμένη στη διαμορφωμένη ήδη λειτουργία τους. Έτσι,οι τίτλοι αυτοί 
εξελίχθηκαν σε νομικό θεσμό και με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά και τις 
κοινές λειτουργίες τους αποτέλεσαν την γενική έννοια των «αξιογράφων».Οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν αφορούν συγκεκριμένους τίτλους και 
είναι άκρως περιπτωσιολογικές .Σπάνια ανάμεσα στις ρυθμίσεις αυτές 
απαντάται συνολική, διαμέσου της κατάλληλης αφαιρέσεως, ρύθμιση που να 
μπορεί να καλύψει γενικότερα θέματα του θεσμού .Όλοι οι εν χρήσει σήμερα 
τίτλοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συναφή οικονομική λειτουργία, 
πράγμα που κάνει δυνατή την ένταξη τους στη γενικότερη έννοια των 
αξιογράφων όμως δεν παύουν να έχουν αυτοτέλεια και ιδιομορφία, που 
αξιώνουν ιδιαίτερη νομική μεταχείριση.

2.Έννοια των αξιόγραφων

Αξιόγραφο είναι έγγραφο, που ενσωματώνει ιδιωτικό δικαίωμα 
συνδεμένο κατά τέτοιο τρόπο με το έγγραφο ώστε για την άσκηση του 
δικαιώματος να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.3Νομοθετικός 
ορισμός του αξιογράφου 4 μέχρι στιγμής δεν απαντάται στη νομοθεσία μας 
Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο δικό μας δίκαιο ,όπου η νομοθετική ρύθμιση 
των αξιογράφων δεν είναι πλήρης και συστηματική, αλλά και σε πολλές ξένες 
νομοθεσίες που έχουν πληρέστερη και συστηματικότερη νομοθετική ρύθμιση. 
Ορισμός του αξιογράφου περιέχεται στο άρθρο 965 του Ελβετικού Κώδικα

1 Αλίκης Κιάντοο-Παμπούκη»ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ»,5η έκδοση,σελ.1-4
2 Δελούκα,Αξιόγραφα,3η έκδοοη(1980),§ 1 σελ.17.
3 Αλίκης Κιάντοο-Παμπούκη»ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ»,5η έκδοση,σελ.4
4 Π αράθεση τω ν διαφόρων ορισμών ποο δίνονται στη γερμανική και την ελληνική επιστήμη 
βλ .στον Σκοόφη «Π ερί της έννοιας των αξιογράφων κατά τα εν Γερμανία και τα παρ' ημίν  
ισχόοντα»,ΕΕΔ 1959,357 επόμ.
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Ενοχών. Ο ορισμός αυτός είναι αντίστοιχος με αυτόν που περιέχεται στο 
άρθρο 228 του τελευταίου σχεδίου Εμπορικού Κώδικα.

3.Στοιχεία του αξιογράφου5

Από τον ορισμό του αξιογράφου συνάγουμε ότι τα στοιχεία της 
έννοιας του αξιογράφου είναι,έγγραφο, ιδιωτικό δικαίωμα και ιδιόρρυθμη 
σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Ειδικότερα:
π Πρωταρχικό στοιχείο για την έννοια του αξιογράφου είναι το έγγραφο. 

Δεν μπορεί να υπάρξει αξιόγραφο χωρίς έγγραφη «ενσάρκωση» 
(εγχάρτωση, όπως λέγεται συνήθως) του δικαιώματος.
Ουσιώδες στοιχείο για το κύρος του εγγράφου είναι η υπογραφή του 

εκδότη. Η υπογραφή πρέπει να είναι ιδιόχειρη (άρθρα 160 § 1 ΑΚ και 443 
ΚΠολΔ).6Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις και για πρακτικούς λόγους , 
επιτρέπεται η αποτύπωση της υπογραφής με μηχανικό μέσο (ΑΚ 163). 
Συγκεκριμένα ,ο νόμος θεωρεί την υπογραφή με μηχανικό μέσο ως ιδιόχειρη 
,όταν πρόκειται για ανώνυμους τίτλους που εκδίδονται σε μεγάλο αριθμό 
όπως είναι τα τραπεζογραμμάτια ,οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών ,οι 
ομολογίες ομολογιακών δανείων κ.ά.

Το έγγραφο είναι συνήθως ιδιωτικό. Δεν αποκλείεται όμως η σύνταξη 
αξιογράφου και με δημόσιο έγγραφο.

π Στο έγγραφο πρέπει να ενσωματώνεται ιδιωτικό δικαίωμα Επομένως, 
δεν μπορεί να γίνει λόγος για αξιόγραφο , όταν σε έγγραφο 
ενσωματώνεται δημόσιο δικαίωμα ( που αφορά παροχή δημοσίου 
δικαίου ).Έτσι δεν είναι αξιόγραφα τα γραμματόσημα, οι ταυτότητες, 
τα διαβατήρια κ.ά. Δεν έχει σημασία αν το έγγραφο εκδίδεται από το 
δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρκεί να 
ενσωματώνει ιδιωτικό δικαίωμα όπως συμβαίνει με τα έντοκα 
γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.7
Το ιδιωτικό δικαίωμα συνήθως είναι ενοχικό (απαίτηση),μπορεί όμως 

να είναι και εμπράγματο ( δικαίωμα κυριότητας ή ενεχύρου) ή και 
σύνθετο ή συμμετοχικό (δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρία). 
π Για την έννοια του αξιόγραφου δεν αρκεί η ύπαρξη εγγράφου και 

ιδιωτικού δικαιώματος ,που συνδέονται μεταξύ τους κατά οποιοδήποτε 
τρόπο. Απαιτείται ακόμα ιδιόρρυθμη σύνδεση τους8 .Η ιδιόρρυθμη 
σύνδεση εγγράφου και δικαιώματος, ως στοιχείο της έννοιας του

5 Αλίκης Κιάντοο-Παμπούκη, «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ»,5η έκδοση, σελ. 6,7,13.
6 Για τη ν  ιδιόχειρη υπογραφή βλ διεξοδικά Γεωργακόποολο § 2  Π 1 Α,οελ.10.

275τ
Α Π 1 6 6 3 /1 9 9 5  Ε Ε Δ 1996 335 ,που χαρακτηρίζουν τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού  
δημοσίου ως ανώ νυμα χρεόγραφα.
8 Τον όρο «ιδιόρρυθμη σύνδεση» ,προς υποδήλωση του ιδιαίτερου αυτού τρόπου σύνδεσης 
εγγράφου και δικαιώματος εισήγαγε ο Otto v .G ierke, Deutsches Privatrecht ,τ. Π (1905) ,σελ.
106
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αξιογράφου, σημαίνει τη σύνδεση του δικαιώματος με το έγγραφο 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς το έγγραφο να μην μπορεί να ασκηθεί 
και να μεταβιβασθεί το δικαίωμα. Το χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο 
της έννοιας του αξιογράφου μπορεί να αναλυθεί σε δύο ειδικότερα: 

την ενσωμάτωση του δικαιώματος στο έγγραφο και την αναγκαιότητα της 
κατοχής του εγγράφου.9

Ενσωμάτωση (κατ' άλλη έκφραση ,εγχάρτωση ή σύνδεση)10 ορισμένου 
δικαιώματος σε ορισμένο έγγραφο είναι ο καθορισμός του κανόνα ότι η 
άσκηση ορισμένου δικαιώματος προϋποθέτει κατοχή ορισμένου 
εγγράφου.Η ενσωμάτωση σημαίνει καθορισμό του ενσωματωμένου 
δικαιώματος, καθορισμό του ορισμένου εγγράφου και καθορισμό ότι το 
συγκεκριμένο δικαίωμα προϋποθέτει κατοχή του συγκεκριμένου 
εγγράφου.

4.Συνέπειες της αρχής της ενσωμάτωσης

Α. Συνέπεια για τον δικαιούχο: Ανάγκη κατοχής του αξιόγραφου 

α. «Κατοχή»

Η ενσωμάτωση του δικαιώματος του δικαιούχου στο αξιόγραφο έχει 
γι’αυτόν τη συνέπεια ότι η άσκηση του δικαιώματος προϋποθέτει την 
«κατοχή» του. Ο όρος «κατοχή» είναι καθιερωμένη ανακριβολογία. 
Προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος είναι όχι η κατοχή, αλλά η 
νομή, αφού μόνο αυτή δημιουργεί τεκμήριο κυριότητας (ΑΚ 1110) ή 
συμπίπτει με την κυριότητα. Κατοχή δεν αρκεί, γιατί ο κάτοχος, πού δεν 
ισχυρίζεται ότι είναι νομέας ομολογεί αναγκαστικά έλλειψη κυριότητας . 
Η παραδοσιακή ανακριβολογία της κατοχής χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει ότι δεν αρκεί οποιαδήποτε νομή: Απαιτείται άμεση (ΑΚ 976, 979), 
δεν αρκεί έμμεση (ΑΚ 977, 978) νομή. Ο οφειλέτης μπορεί να αξιώσει 
άμεση, αυτούσια νομή και να αρνηθεί παροχή μέσα στα πλαίσια των 
γενικών ρητρών (ΑΚ 281, 288), χωρίς αυτούσια παράδοση της νομής του 
εγγράφου, αφού σε όλα τα αξιόγραφα έχει δικαίωμα να ζητήσει την 
παράδοσή τους πριν εξοφλήσει. Δεν υποχρεούται να αρκεοθεί σε 
υποκατάστατο ή σε απλή υπόδειξη τρίτου ότι κατέχει για λογαριασμό του 
δανειστή το αξιόγραφο. Σκοπός του δικαίου στα αξιόγραφα είναι να

9 Η  ανάλυση αυτή συνηθίζεται σιη θεωρία, γι'αυτό πολλοί συγγραφείς μνημονεύουν τέσσερα

.επόμ., Δελοόκα, §9 σελ.25 επόμ. Ο  Καραβάς, Συμβολή, §21 σελ 210, προσθέτει και ένα πέμπτο 
στοιχείο, το μεταβιβαστό του εγγράφου. Και ο Δελούκας, §10 α σελ.27, θεωρεί στοιχείο της 
έννοιας του αξιογράφου τη ν  ιδιάζουσα ευχέρεια μεταβιβάσεως ή εμπορευσιμότητα.
10 Λεπτομέρειες για τη σχετική ορολογία και κριτική της βλ .στον Κ αραβά, Συμβολή, § 19 σελ. 
206επόμ.
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εξασφαλίσει τον οφειλέτη ότι δε θα εξοφλήσει δύο φορές και ο σκοπός 
επιτυγχάνεται μόνο αν απαιτηθεί άμεση νομή. Έγγραφο νοείται αυτούσιο 
και ολόκληρο το πρωτότυπο, όχι αντίγραφο. Έμμεση νομή του δικαιούχου 
αρκεί, όταν ο δικαιούχος ασκεί τη νομή δια μέσου κατοχής του οφειλέτη 
(ΑΚ 980).

β. Άσκηση δικαιώματος

Διακρίνουμε την άσκηση του δικαιώματος με διάθεσή του, δηλαδή 
μεταβίβαση ή επιβάρυνση με εμπράγματο δικαίωμα ή εξόφλησή του, και 
την άσκηση χωρίς διάθεση. Και η τελευταία απαιτεί την κατοχή του 
αξιογράφου ώστε ο οφειλέτης δικαιούται να αξιώσει την επίδειξή του σε 
κάθε περίπτωση ασκήσεως, εκτός αν η καλή πΐσυη, η απαγόρευση 
καταχρήσεως δικαιώματος και ειδικές διατάξεις του νόμου οδηγούν σε 
διαφορετικό συμπέρασμα. Η κατοχή του αξιογράφου κατ’εξοχήν είναι 
προϋπόθεση της μεταβίβασης του δικαιώματος, αλλά και κάθε δικαστική ή 
εξώδικη άσκηση προϋποθέτει την εξεταζόμενη κατοχή . Η συνέπεια για 
τον δικαιούχο είναι (βέβαια) συνέπεια και για τους δανειστές του, που δεν 
μπορούν να προβούν σε κατάσχεση του δικαιώματος, αν δεν μπορούν να 
κατάσχουν και το έγγραφο.

Β. Συνέπεια για τον οφειλέτη: Αρχή της κυκλοφορίας

Αφού η άσκηση ή μεταβίβαση του δικαιώματος προϋποθέτει κατοχή 
του από το δικαιούχο, τα αποτελέσματα του αξιογράφου δεν μπορούν να 
γεννηθούν όσο διάστημα αυτό βρίσκεται στα χέρια του οφειλέτη. Χωρίς 
έξοδο από την κατοχή του οφειλέτη δικαίωμα του δικαιούχου δεν υπάρχει. 
Έξοδος υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει άμεση αυτούσια νομή άλλου 
ή, με αντίστροφη διατύπωση, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται όσο διατηρεί 
την αυτούσια άμεση νομή του εγγράφου. Γενικότερα, κάθε αξιογραφική 
δικαιοπραξία επιφέρει αποτελέσματα, εάν και όταν το αξιόγραφο 
κυκλοφορήσει. Η κυκλοφορία διέπεται από την αρχή της νομιμότητας: Το 
αξιόγραφο είναι έγγραφο, δηλαδή πράγμα κινητό. Ο κανόνας είναι ότι 
προστατεύεται και απαιτείται η νόμιμη κατοχή του εγγράφου, άρα και η 
νόμιμη έξοδός του από την κατοχή του οφειλέτη. Η αρχή αυτής της 
νομιμότητας σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταβιβάσει δικαιώματα κάποιος 
που δεν έχει, εκτός αν συντρέξει πρωτότυπη κτήση κυριότητας, με 
χρησικτησία, εύρεση αδέσποτου, ή καλόπιστη κτήση νομής από μη κύριο.

Γ. Συνέπεια για τους τρίτους: Καλόπιστη κτήση δικαιώματος

Στο εμπράγματο δίκαιο των κινητών (και των εμπράγματων
δικαιοπραξιών ο αυτά ) η αρχή της νομιμότητας σημαίνει ότι παράγωγη 
κτήση δικαιώματος είναι μόνο διαδοχή στη θέση αληθινού δικαιούχου με 
τη βούλησή του, αλλά κάμπτεται ευρύτατα. Η κάμψη συνίσταται είτε στη 
δημιουργία ουσιαστικού εμπράγματου δικαιώματος στον καλόπιστο νέο
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κτήτορα (Α Κ 1036 έπ.), στο χρησιδεσπόζοντα ή σε άλλα πρόσωπα είτε στη 
δημιουργία τεκμηρίου εμπράγματου δικαιώματος (τεκμηρίου κυριότητας) 
σε ορισμένο πρόσωπο, συγκεκριμένα στο νομέα (ΑΚ1110). Δικαιολογία 
της νομοθετικής προστασίας της καλής πίστης είναι ο προορισμός των 
αξιογράφων για γρήγορη και ευρύτατη κυκλοφορία, που δε θα ήταν 
δυνατή, αν κάθε νέος κτήτορας έπρεπε να λάβει τα μέτρα πρόνοιας που 
επιβάλλονται στην κυκλοφορία άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων.

Δ. Αξιόγραφα και κοινά έγγραφα

Η αρχή της ενσωμάτωσης δικαιώματος στο έγγραφο είναι η ειδοποιός 
διαφορά του αξιογράφου από τα άλλα έγγραφα. Βέβαια ο αξιογραφικός 
χαρακτήρας εγγράφου είναι εξαίρεση. Κανόνας είναι ότι το έγγραφο δεν 
είναι αξιόγραφο. Έγγραφα που δεν ενσωματώνουν δικαίωμα, δεν είναι 
αξιόγραφα.

Ε. Σημασία της ενσωμάτωσης στο δίκαιο και την οικονομία

Γενικότερες είναι οι συνέπειες της ενσωμάτωσης δικαιωμάτων στο 
νεότερο δίκαιο και τη νεότερη οικονομία. Αυτές οι νομικές και 
οικονομικές συνέπειες είναι και οι σκοποί του αξιογραφικού δικαίου.

α. Επιβολή των μονομερών δικαιοπραξιών
Το αξιόγραφο, αναγκαστικά μονομερές όπως κάθε έγγραφο, αλλά και 

ισχυρότερο από κάθε άλλο έγγραφο, σήμανε την είσοδο και επιβολή των 
μονομερών δικαιοπραξιών στο νεώτερο δίκαιο και την αντίστοιχη κάμψη 
του δόγματος των συμβάσεων ως αποκλειστικής ή κύριας πηγής ενοχών.

β. Εμπραγματοποιήση της ενοχής

Το αξιόγραφο πλησιάζει τα ενοχικά δικαιώματα στα πράγματα, αφού 
ενοχικά είναι τα περισσότερα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε 
αξιόγραφα. Από την πλευρά αυτή το αξιόγραφο είναι η μεγαλύτερη ίσως 
νομική επινόηση των νεότερων χρόνων και η διάγνωσή της μια από τις 
μεγαλύτερες νομικές «ανακαλύψεις».

γ. Εμπορευματοποίηση του εγγράφου

Το αξιόγραφο όχι μόνο αντικαθιστά ή ενσωματώνει δικαίωμα, αλλά 
γίνεται το ίδιο αντικείμενο συναλλαγής, δηλαδή εμπόρευμα, προορισμένο 
είτε για-κυκλοφορία είτε για-
ισοδύναμη παράσταση του επενδυσιακού, χρηματικού ή εμπορευματικού 
πλούτου -είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νεώτερης οικονομίας, που αν 
δεν ήταν αξιογραφοποιημένη, δε θα είχε τη σημερινή ζωηρότητα, έκταση 
και πλούτο, θα ήταν χρηματική, αλλά υλική, αυτούσια. Το χρήμα -μέχρι
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την κρατικοποίησή του με το εκδοτικό προνόμιο του κράτους -  ήταν 
αξιόγραφο.

δ. Καθιέρωση της καλής πίστεως στο δίκαιο

Η εξάπλωση της αξιογραφικής οικονομίας, σε σύγκριση με την 
αυτούσια ανταλλακτική οικονομία, είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό του 
νεώτερου δικαίου. Τα αξιόγραφα είναι ιστορικά ο πρώτος -μετά τη 
χρησικτησία- σημαντικός θεσμός τόσο του δικαίου προστασίας της καλής 
πίστης δανειστή και οφειλέτη στις ενοχές όσο και δημιουργίας ή 
κατάργησης εμπράγματων δικαιωμάτων με βάση την καλή πίστη. Η 
προστασία της καλής πίστης από τα αξιόγραφα γενικεύθηκε στο αστικό 
δίκαιο. Η εισαγωγή και γενίκευση της καλής πίστης στο ιδιωτικό δίκαιο 
ήταν η αφορμή της υποκατάστασης ενοχικών αξιώσεων αδικαιολόγητου 
πλουτισμού και αποζημιώσεως στη θέση εμπράγματων δικαιωμάτων, 
καταργουμένων από νόμο στις περιπτώσεις καλόπιστης κτήσης 
εμπράγματων δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση από τον προηγούμενο 
δικαιούχο.

ε. Νομική εγγραφοκρατία

Τα αξιόγραφα είναι η κυριώτερη μορφή και περιοχή της 
εγγραφοκρατίας, που χαρακτηρίζει το νεώτερο ιδιωτικό δίκαιο.

στ. Ανωνυμοποίηση του δανειστή

Τα αξιόγραφα είναι τρόπος δημιουργίας ενοχής προς πρόσωπο 
οριστό, αλλά όχι ορισμένο από τη στιγμή δημιουργίας της, στο ενδιάμεσο 
δε διάστημα πρόσωπο ενδεχόμενα άγνωστο, τυχαία ή σκόπιμα 
(αποκρυπτόμενο). Η ανωνυμοποίηση του δανειστή είναι εντονώτερη στα 
ανώνυμα αξιόγραφα, μικρότερη αλλά πάλι σημαντική στα αξιόγραφα εις 
διαταγήν.

5.Είδη αξιογράφων

Στην παραδοσιακή νομική θεωρία διακρίνονται τα αξιόγραφα σε 
αξιόγραφα ανώνυμα, αξιόγραφα εις διαταγήν και αξιόγραφα 
ονομαστικά. Η διάκριση του αξιογράφου σε είδη είτε περιορίζει το 
κριτήριο της διάκρισης στο εμπράγματο καθεστώς του εγγράφου είτε
εξετάζει τις διαφορές του ενσωματωμένου δικαιώματος._________________

Είναι προτιμότερη η διάκριση ειδών ενσωμάτωσης, που αναφέρεται με 
ισομέρεια σε όλες τις απόψεις, δηλαδή και στον τόπο της δικαιοπραξίας (: 
περιεχόμενο του αξιογράφου), το ενσωματωμένο δικαίωμα (: ενοχικό 
δίκαιο), αξιόγραφο ως χαρτί (:εμπράγματο δίκαιο) και τη δικονομία τους.

(
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Αν τεθεί ως αφετηρία η ενσωμάτωση και διακριθούν τα είδη της, μπορούν 
να διακριθούν και τα αξιόγραφα, αφού αυτά, για να είναι έγκυρα, 
προϋποθέτουν ότι επιτρέπεται η ενσωμάτωση του δικαιώματος σε 
συγκεκριμένο είδος αξιογράφου.
Η ενσωμάτωση διακρίνεται σε:

α Ανώνυμη ενσωμάτωση
Ανώνυμη ενσωμάτωση είναι εκείνη, σιην οποία το ενσωματωμένο 
δικαίωμα μπορεί να μεταβιβάζεται είτε με άλλους τρόπους είτε με 
μεταβίβαση ή απόκτηση του εγγράφου 
π Ενσωμάτωση εις διαταγήν
Ενσωμάτωση εις διαταγήν είναι εκείνη, σιην οποία το ενσωματωμένο 
δικαίωμα μπορεί να μεταβιβάζεται είτε με άλλους τρόπους είτε με 
οπισθογράφηση του εγγράφου και με μεταβίβασή του. 
α Ονομαστική ενσωμάτωση
Ονομαστική ενσωμάτωση είναι εκείνη, σιην οποία η μεταβίβαση (ή 
διάθεση) του ενσωματωμένου δικαιώματος μπορεί να γίνεται μόνο με τους 
τρόπους του κοινού δικαίου.

Τα επώνυμα είδη αξιογράφου -επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο 
εις διαταγήν, εμπορική εντολή, χρεωστικό ομόλογο κλπ.- ρυθμίζονται από το 
δίκαιο των αξιογράφων, χωρίς ολική εξάρτηση από το είδος ενσωμάτωσης. Σε 
άλλα σημεία του καθένα από αυτά επηρεάζεται από το είδος ενσωμάτωσης, σε 
άλλα όχι, ανάλογα με τις υπάρχουσες για κάθε θέμα διατάξεις. Ο νόμος 
ακολουθεί συχνά την παραδοσιακή διάκριση αξιογράφου ανώνυμου, εις 
διαταγήν ή ονομαστικού (επιταγή ανώνυμη, εις διαταγήν, ονομαστική, 
συναλλαγματική εις διαταγήν, ονομαστική κ,ο.κ.). Η διάκριση είδους 
ενσωμάτωσης και είδους αξιογράφου έχει την κρισιμότητα, ότι οι κανόνες, 
που εξαρτώνται από το είδος της ενσωμάτωσης, εφαρμόζονται σε όλα τα 
αξιόγραφα αυτού του είδους ενσωμάτωσης, ανεξάρτητα από το είδος 
αξιογράφου. Αποτελούν το γενικό δίκαιο όλων των αξιογράφων, που 
εμπίπτουν στο είδος αυτό ενσωμάτωσης.

Τα αξιόγραφα διακρίνονται επίσης σε γνήσια και καταχρηστικά .Τα 
γνήσια αξιόγραφα ονομάζονται και αξιόγραφα στενής έννοιας, ενώ σια 
αξιόγραφα ευρείας έννοιας περιλαμβάνονται και τα καταχρηστικά. Γνήσια 
αξιόγραφα είναι εκείνα, στα οποία η ενσωμάτωση είναι πλήρης στα οποία, 
δηλαδή, το δικαίωμα «εκ του εγγράφου» είναι ασθενέστερο και παρακολουθεί 
το δικαίωμα «επί του εγγράφου». Στα γνήσια αξιόγραφα η μεταβίβαση του 
εγγράφου συνεπάγεται μεταβίβαση του δικαιώματος που ενσωματώνεται 
σ 'αυτό, γι 'αυτό και ο κάτοχος του εγγράφου τεκμαίρεται φορέας του 
δικαιώματος. Γνήσια αξιόγραφα είναι τα ανώνυμα και, από τα αξιόγραφα εις 
διαταγή, τα τεχντκώς οπισθογραφήσιμα. Καταχρηστικά είναι τα αξιόγραφα
στα οποία η ενσωμάτωση δεν είναι πλήρης, στα οποία, συνεπώς, το δικαίωμα 
«επί του εγγράφου» είναι ασθενέστερο και παρακολουθεί το δικαίωμα «εκ του 
εγγράφου». Στα αξιόγραφα αυτά η μεταβίβαση του τίτλου δεν συνεπάγεται 
μεταβίβαση και του δικαιώματος, αντίθετα, η μεταβίβαση του δικαιώματος
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δημιουργεί υποχρέωση μεχαβιβάσεως του εγγράφου. Αυτό, βέβαια, έρχεται σε 
αντίθεση με την οικονομική αποστολή των αξιογράφων, γι'αυτό και τα 
αξιόγραφα αυτά λέγονται καταχρηστικά. 11 Καταχρηστικά αξιόγραφα είναι 
τα ονομαστικά και, από τα αξιόγραφα εις διαταγή, τα απλώς 
οπισθογραφήσιμα.

Ανάλογα με το ενσωματωμένο δικαίωμα διακρίνονται τα αξιόγραφα 
σε ενοχικά, εμπράγματα και συμμετοχικά, που ενσωματώνουν δηλαδή 
ενοχικό, εμπράγματο ή συμμετοχικό (εταιρικό) δικαίωμα. Συχνά το 
περιεχόμενο είναι μικτό, δηλαδή ενοχικό και εμπράγματο (π.χ. ενυπόθηκη 
ομολογία, κτηματική ομολογία, φορτωτική, αποθετήριο) ή ενοχικό και 
συμμετοχικό (π.χ. μετοχή) ή εμπράγματο και συμμετοχικό (π.χ. μερίδιο 
αμοιβαίου κεφαλαίου).

β.Κλοπή, απώλεια, καταστροφή τοο τίτλου του αξιογράφου. 
Κήρυξή του ως ανίσχυρου12

Η ιδιόρρυθμη σύνδεση εγγράφου και δικαιώματος, που αποτελεί την 
ουσία του αξιογράφου, εκθέτει κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα στους 
κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το έγγραφο. Συγκεκριμένα, το 
εκθέτει στους κινδύνους κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου. 
Πραγματικά, ενώ το δικαίωμα καθαυτό δεν μπορεί να κλαιιεί, να χαθεί ή να 
καταστραφεί, η άσκησή του μπορεί να γίνει αδύνατη, αν το έγγραφο στο 
οποίο είναι ενσωματωμένο έχει μια τέτοια τύχη. Και από αυτό, φυσικά, θα 
ζημιωθεί ο πραγματικός δικαιούχος, ενώ μπορεί να ωφεληθεί ένας μη 
δικαιούχος.

Σήμερα, ειδικότερα, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ειδική 
διαδικασία (άρθρα 843-860), με την οποία το αξιόγραφο που κλάπηκε, χάθηκε 
ή καταστράφηκε μπορεί να κηρυχθεί ως ανίσχυρο με δικαστική απόφαση. 
’Οταν το αξιόγραφο κηρυχθεί ανίσχυρο, ο τίτλος χάνει κάθε ισχύ και αυτό έχει 
το ακόλουθο διπλό πρακτικό αποτέλεσμα: Ο μη πραγματικός δικαιούχος- 
κομιστής του αξιογράφου παρεμποδίζεται από το να ασκήσει το δικαίωμα 
που ενσωματώνεται σ’αυτό. Ενώ, από το άλλο μέρος, ο πραγματικός 
δικαιούχος διαφυλάσσει ακέραιο το δικαίωμά του και μπορεί να το ασκήσει 
με τη δικαστική απόφαση, σαν να είχε τον τίτλο στα χέρια του. Η διαδικασία 
αυτή, συνεπώς, διακόπτει την αξιογραφική ενσωμάτωση και εξουδετερώνει 
τους κινδύνους.

11 Βλ. Δελούκα, § 15 σελ. 34
12 Αλίκης Κιάντοο -  Παμπούκη., «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» 5η ΕΚΔΟΣΗ, σελ.50.
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7.Νομοθετική ρύθμιση των αξιόγραφων13

Συγκεντρωτική νομοθετική ρύθμιση των αξιογράφων δεν υπάρχει σιο 
δίκαιό μας, ούτε στον Εμπορικό ούτε στον Αστικό Κώδικα.

Στο σχέδιο του Εμπορικού Κώδικα, όμως, περιέχονται γενικές διατάξεις 
για όλα τα αξιόγραφα κατ'αρχή, και για τις διάφορες κατηγορίες 
αξιογράφων στη συνέχεια. Εξάλλου, διατηρούνται σε ισχύ οι νόμοι 
5325/1932 για τη συναλλαγματική και το γραμμάτιο εις διαταγή και 
5960/1933 για την επιταγή. Το αντίθετο συμβαίνει σε ορισμένες άλλες 
χώρες, όπως σιην Ελβετία,14 στην Τουρκία15και σας ΗΠΑ16, που διαθέτουν 
γενικές διατάξεις για όλα τα αξιόγραφα. Στο ισχύον σήμερα δίκαιό μας 
υπάρχει διεξοδική ρύθμιση, σε ειδικά νομοθετήματα, μόνο για ορισμένα 
αξιόγραφα. Συγκεκριμένα, η συναλλαγματική και το γραμμάτιο εις 
διαταγή ρυθμίζονται στο ν. 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και 
γραμματίου εις διαταγήν» και η επιταγή στο ν. 5960/1933 «περί 
επιταγής». Οι δύο αυτοί νόμοι ρυθμίζουν τρία βασικά αξιόγραφα και 
μάλιστα κατά τρόπο διεθνώς ομοιόμορφο. Γιατί, εκτός από μερικές 
διατάξεις τους, εισάγουν ως εσωτερικό ελληνικό δίκαιο κείμενα διεθνών 
συμβάσεων, που εκπονήθηκαν υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών 
στις διασκέψεις της Γενεύης. Εκτός από τα ειδικά αυτά νομοθετήματα, 
πρέπει να μνημονευτούν και μερικά άλλα, όπως: το ν. 2184/1920 «περί 
γεωργικού ενεχυρογράφου», το ν.δ 3077/1954 «περί γενικών αποθηκών», 
το οποίο στα άρθρα 27-44 ρυθμίζει τα αποθηκόγραφα και ενεχυρόγραφα, 
το ν.δ της 17 Ιουλίου /13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύμων εταιρειών», όπου περιέχεται σύντομη ρύθμιση των αξιογράφων 
στον κομιστή και εις διαταγή, τα άρθρα 168-173 ΚΙΝΑ, που ρυθμίζουν τη 
θαλάσσια φορτωτική.

Εξ άλλου, το δίκαιο των αξιογράφων ενδιαφέρουν, από τον Αστικό 
Κώδικα, τα άρθρα 876-887 για την έκταξη, τα άρθρα 888-900 για τα 
ανώνυμα χρεόγραφα, καθώς και άλλα εγκατασπαρμένα άρθρα που 
αφορούν ποικίλα θέματα, όπως τη μετάθεση της νομής εμπορευμάτων με 
τη μεταβίβαση του αποθηκογράφου ή της φορτωτικής (άρθρο 978), την 
επικαρπία ανωνύμων τίτλων (άρθρα 1176 και 1177) και την ενεχύραση 
ανωνύμων τίτλων εις διαταγή (άρθρα 1251 και 1255). Τέλος, από άποψη 
δικονομικού δικαίου, ενδιαφέρουν ειδικά τα εξής άρθρα του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας: τα άρθρα 623-634 για την έκδοση διαταγής 
πληρωμής, τα άρθρα 635-646 για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, τα 
άρθρα 850-860 για την κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου, καθώς και 
μερικά εγκατασπαρμένα άρθρα που αφορούν θέματα, όπως η εκτέλεση σε 
περίπτωση υποχρεώσεως προς παροχή ανώνυμων χρεογράφων (άρθρο

13 Αλίκης Κιάντου - Παμποόκη., «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» 5η ΕΚΔΟΣΗ, σελ.34,35.
14 Ά ρθρα 965 επόμ. τοο  ελβετικού Κώδικα Ενοχών.
15 Ά ρθρα 567 επόμ τοο τουρκικού Εμπορικού Νόμου.
16 Sect. 3 τοο Ο μοιόμορφου Εμπορικού Κώδικα.



942) και η κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» απαιτήσεως από τίτλο εις 
διαταγή (άρθρο 983 § 3).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Ι.Έννοια και χαρακτηριστικά επιταγής17

Η τραπεζική επιταγή είναι αξιόγραφο που συντάσσεται κατά ορισμένο 
τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά ως επιταγή ,με το οποίο ένα πρόσωπο 
επιτάσσει τράπεζα να πληρώσει σε άλλο πρόσωπο , κατά την εμφάνιση , 
ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο.

Η επιταγή είναι αξιόγραφο που περιέχει έκταξη.18 Γι'αοτό 
,εμφανίζονται και σ' αυτή τρία πρόσωπα:αυτός που εκδίδει την επιταγή και 
δίνει την εντολή ( εκδότης ),αυτός προς τον οποίο απευθύνεται η εντολή 
(πληρωτής) που κατά κανόνα είναι τράπεζα και αυτός υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η επιταγή (λήπτης),που ενδέχεται να μην κατονομάζεται στον τίτλο. 
Εκτός από τα τρία αυτά πρόσωπα, είναι δυνατό να εμφανίζονται στην 
επιταγή και άλλα, όπως οπισθογράφοι και τριτεγγυητές. Η επιταγή εκδίδεται, 
συνήθως, με συμπλήρωση ειδικού εντύπου το οποίο αποκόπτεται από 
στέλεχος επιταγών, που οι τράπεζες χορηγούν στους πελάτες τους όταν αυτοί 
έχουν λογαριασμό σ' αυτές και συνδέονται μαζί τους με σχετική συμφωνία. 
Το έντυπο αυτό έχει αποτυπωμένους αύξοντα αριθμό και τον αριθμό του 
λογαριασμού του πελάτη.

Η επιταγή είναι αξιόγραφο υπό στενή έννοια, γεννημένο εις διαταγή, 
που μπορεί όμως να εκδοθεί και στον κομιστή, ενοχικό και, ειδικότερα, 
χρηματόγραφο και αναιτιώδες.19Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από 
την επιταγή είναι εμπορικές, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 59 ν.5960/1933 
«Περί επιταγής», αλλά και όπως έμμεσα συνάγεται από το άρθρο 58 του ίδιου 
νόμου.

17 Αλίκης Κιάντου Παμπούκη- «Δίκαιο Αξιογράφων»,§79 ,σελ. 325-327
18«Η έκταξη είναι κατά σαφή αντίληψη του ισχύοντος δικαίου μονομερής δικαιοπραξία όπως
μονομερής δικαιοπραξία είναι και η αποδοχή της ,δεν είναι σύμβαση εκτάσσοντος και
εκτασσόμενου»-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου ,τ.2-τεύχος 1, § 7  Γ 2 ,σελ.
74-75.
19Εφ.Θεσσ/κης 934/1991 Ε Ε Δ 1992 246 (Αρμεν. 19911216)



13

2.Ιστορική εξέλιξη της επιταγής-Νομοθετική ρύθμιση20

Η εμφάνιση εγγράφων εντολών, του τύπου της επιταγής 
παρατηρήθηκε εκεί όπου υπήρχαν τραπεζίτες στους οποίους οι πελάτες είχαν 
καταθέσεις. Ο πελάτης που είχε κατάθεση, πραγματικά μπορούσε να προβεί 
σε αναλήψεις διαφόρων ποσών ή να παραγγείλει απευθείας στον τραπεζίτη 
να πληρώσει σε κάποιον τρίτο ή να μεταφέρει ποσό χρημάτων στο 
λογαριασμό τρίτου, στον ίδιο ή σε άλλον τραπεζίτη (εντολή πληρωμής 
γύρος). Μπορούσε, ακόμα, να εγχειρίσει στον τρίτο ένα σημείωμα, με το 
οποίο έδινε εντολή στον τραπεζίτη να πληρώσει σ’ αυτόν (τον τρίτο) ορισμένο 
ποσό, σημείωμα που χρησίμευε στον τρίτο ως ταυτότητα και στον τραπεζίτη 
ως εξόφληση (Quittung). Πολλοί ιστορικοί, λοιπόν, διαβλέπουν σε όλες αυτές 
τις έγγραφες εντολές τον πρόδρομο της σημερινής τραπεζικής επιταγής Με το 
πνεύμα αυτό μπορεί κανείς να ανεύρει, με περισσότερη ή λιγότερη σαφήνεια, 
προδρόμους της επιταγής ακόμα και: κατά την αρχαιότητα, στις χώρες της 
Ανατολής όπως στη Βαβυλωνία, στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αίγυπτο των 
Πτολεμαίων και στη Ρώμη, αργότερα, στους Άραβες και, πολύ αργότερα, στις 
ιταλικές πόλεις του μεσαίωνα, στην Πολωνία, στην Ολλανδία και αλλού. 
Πολλοί συγγραφείς τοποθετούν την εμφάνισή της στην Ιταλία του μεσαίωνα. 
Με βάση την ιστορική του δικαίου σχολή, του Φρειδερίκου φον Σαβινύ, και 
τις παρατηρήσεις της ο γερμανός καθηγητής Ερρίκος Μπρούνερ έκαμε την 
ιστορική και δογματική «ανακάλυψη»του φαινομένου και της έννοιας του 
αξιογράφου και απέδειξε την εμφάνισή του στις ιταλικές πόλεις του 
Μεσαίωνα και της Αναγεννήσεως από βυζαντινορωματκές επιβιώσεις του 
μονομερώς υποσχετικού εγγράφου (επιστολής) των δικαίων της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η «επιστολή» χρειαζόταν όχι μόνο σύνταξη, αλλά και έκδοση, και 
διέφερε ριζικά από το «χειρόγραφο», δηλ. το αποδεικτικό έγγραφο. Απέδειξε 
ακόμη ότι το αξιόγραφο δημιουργήθηκε επειδή το ρωμαϊκό ή τοπικά δίκαια 
περιόριζαν την εκχώρηση και την πληρεξουσιότητα. Όταν η εκχώρηση και η 
πληρεξουσιότητα έγιναν γενικοί θεσμοί του δικαίου, το αξιόγραφο 
χρησιμέυσε στην απλούστευση και διευκόλυνση των θεσμών αυτών.21 Η 
αφετηρία της εξελίξεως της επιταγής εντοπίζεται, κατ' άλλους στην απόδειξη 
που έδινε ο πελάτης του τραπεζίτη στο δανειστή του, με την οποία ο 
τελευταίος αυτός μπορούσε να εισπράξει το σχετικό ποσό από τον τραπεζίτη, 
και, κατ' άλλους στις επιστολές που τις παρέδιδαν στους πιστωτές τους οι 
φεουδάρχες και ηγεμόνες και τις απηύθυναν προς τους φοροεισπράκτορες ή 
τους διαχειριστές τους με τις οποίες τους έδιναν εντολή να πληρώσουν 
διάφορα χρηματικά ποσά στους κομιστές τους.22

Τη σύγχρονη διαμόρφωσή του, όμως τη βρήκε ο θεσμός της επιταγής 
κατά το 17ο αιώνα στην Αγγλία. Εκεί, οι έμποροι κατέθεταν τα αποθέματά 
τους σε πολύτιμα μέταλλα στους χρυσοχόους και τα διέθεταν με έγγραφες

20 Αλίκης Κιάντου Παμπούκη- «Δίκαιο Αξιογράφων»,§80 ,σελ.330-332.
21ΓΈΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ 2, Α' ΚΕΦ., § 2 β, σελ. 22-23
22 Βλ. Δελούκα, § 182 σελ. 233-234.
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εντολές που απηύθυναν σ' αυτούς. Αργότερα, το έργο αυτό το ανέλαβαν οι 
τραπεζίτες, που μάλιστα διακανόνιζαν τις μεταξύ τους σχέσεις διαμέσου 
συμψηφισπκών γραφείων, όπως έκαναν παλιότερα οι αργυραμοιβοί του 
μεσαίωνα στις εμπορικές πανηγύρεις. Τέλος, από το 19ο αιώνα η επιταγή 
εξελίχθηκε οριστικά σε μέσο πληρωμής. Και ως μέσο πληρωμής διαδόθηκε 
από την Αγγλία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και στις χώρες της 
Βόρειας Αμερικής.

Στην εποχή μας, η σημασία της επιταγής ως μέσου πληρωμής είναι 
πολύ μεγάλη. Με τη λειτουργία της αυτή, μάλιστα, η επιταγή εξυπηρετεί και 
τις διεθνείς συναλλαγές. Γι' αυτό πολύ νωρίς έγινε αισθητή η ανάγκη 
ενοποιήσεως του δικαίου που τη διέπει. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
πραγματικά, άρχισαν οι προσπάθειες για ενοποίηση του δικαίου της επιταγής 
και στις αρχές του αιώνα μας, σε δυο διεθνή συνέδρια της Χάγης, είχαν γίνει 
ήδη σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες. Οι προσπάθειες αυτές, που 
ήταν σύγχρονες και παράλληλες με τις προσπάθειες για την ενοποίηση του 
δικαίου της συναλλαγματικής, οδήγησαν στη συνδιάσκεψη της Γενεύης, που 
συγκλήθηκε το 1931 υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών. Στη 
συνδιάσκεψη αυτή εκπονήθηκαν τρία αντίστοιχα σχέδια διεθνών συμβάσεων 
σχετικών με την επιταγή: Το πρώτο από αυτά αφορούσε το ουσιαστικό δίκαιο 
της επιταγής, με δυο συνημμένα παραρτήματα, από τα οποία το πρώτο 
περιελάμβανε το κείμενο του ενιαίου νόμου και το δεύτερο τις επιφυλάξεις 
υπό τις οποίες τα συμβαλλόμενα κράτη δέχονταν να ρυθμίσουν ορισμένα 
θέματα. Το δεύτερο σχέδιο περιείχε κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για 
την επιταγή. Και το τρίτο, τέλος, διατάξεις για τη σχέση των εθνικών νόμων 
για το χαρτόσημο προς το δίκαιο της επιταγής. Οι συμβάσεις αυτές έγιναν 
δεκτές από πολλές χώρες, με εξαίρεση και πάλι τη Μεγάλη Βρεταννία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δυο αυτά κράτη υπέγραψαν μόνο την τρίτη σύμβαση 
που αφορούσε τη χαρτοσήμανση. Η Ελλάδα υπέγραψε και τις τρεις αυτές 
συμβάσεις, τις κύρωσε με το ν. 5868/1933 καν με το ν.5960/1933 «περί 
επιταγής», εισήγαγε ως εσωτερικό της δίκαιο το κείμενο του ενιαίου νόμου με 
ορισμένες επιφυλάξεις. Ο ν. 5960/1933 είναι και η βασική νομοθετική πηγή 
του δικαίου της επιταγής.

3,Οικονομική σημασία της επιταγής 23

Η χρησιμοποίηση της επιταγής ως μέσου πληρωμής έχει πολύ μεγάλη 
σημασία,ιδιαίτερα όταν η εξόφληση της γίνεται χωρίς μετακίνηση αυτούσιου 
χρήματος ,με απλές εγγραφές στους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας. 
Στην περίπτωση αυτή πραγματικά κατά τις αλλεπάλληλες πληρωμές 
αποφεύγονται οι κίνδυνον οι δαπάνες και η χρονοτριβή που συνεπάγονται οι

23 Αλίκης Κιάντου Παμπούκη- «Δίκαιο Αξιογράφων»,§ 81.σελ.333-335
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απαιτούμενες μετακινήσεις και μετρήσεις χρημάτων. Και αυτό είναι ωφέλιμο 
τόσο για τους ιδιώτες όσο και κυρίως για την εθνική οικονομία γιατί με τον 
τρόπο αυτό το χρήμα που είναι κατατεθειμένο οτις τράπεζες εξοικονομείται, 
παραμένοντας στη διάθεση τους ώστε να χρησιμοποιείται για παροχή 
πιστώσεων.

Η σημασία της επιταγής ως μέσου πληρωμής είναι τόσο μεγάλη για την 
εθνική οικονομία ώστε ο νομοθέτης προσπαθεί να διευκολύνει και να 
προαγάγει την χρησιμοποίηση της στις συναλλαγές. Τούτο επιτυγχάνεται με 
κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρίως όμως με το να μην υποβάλλεται η 
επιταγή σε χαρτοσήμανση. Βέβαια η προσπάθεια του νομοθέτη Δε φτάνει σιο 
σημείο ώστε η επιταγή να υποκατασιήσει το νόμιμο χρήμα αλλά ούτε 
επιθυμεί την εξέλιξη της σε μέσο παροχής πιστώσεως. Όμως η επιταγή εύκολα 
παρεκκλίνει προς την κατεύθυνση αυτή επειδή δεν υπόκειται σε 
χαρτοσήμανση ,παρόλα τα μέτρα που παίρνει ο νόμος για να την κρατήσει 
σιο σκοπό για τον οποίο την έταξε από την αρχή.

Παρατηρώντας κανείς τις ελληνικές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια 
εύλογα διερωτάται αν η επιταγή εξακολουθεί ακόμα να είναι κυρίως μέσο 
πληρωμής. Τελευταία όλο και πιο συχνά η επιταγή χρησιμοποιείται αντί 
συναλλαγματικής, ως μέσο δηλαδή παροχής και κυκλοφορίας της πίστεως. Οι 
συναλλασσόμενοι, σιηριζόμενοι στο γεγονός ότι η επιταγή δεν 
χαρτοσημαίνεται και ότι επιτρέπεται να μεταχρονολογείται24 εκδίδουν όλο 
και πιο συχνά επιταγές μεταχρονολογημένες παρατείνοντας κατά βούληση 
το οκταήμερο σιο οποίο κατά νόμο πρέπει να εμφανισθεϊ η επιταγή προς 
πληρωμή.25 Η πρακτική αυτή οδηγεί σε εκτροπή της επιταγής από τον κατά 
νόμο προορισμό της και προκαλεί νοσηρές κατασιάσεις στην οικονομία. Σε 
πρόσφατο νομοθέτημα26 υποβάλλονται σε χαρτοσήμανση οι 
μεταχρονολογημένες επιταγές που προσκομίζονται στις τράπεζες πριν από 
την φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως τους, αυτές δηλαδή που 
χρησιμοποιούνται για πιστωτικούς σκοπούς27.Στην χώρα μας ιδρύθηκε από 
το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που λειτουργούν εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε., οι 
οποίες έχοντας λάβει υπόψη τους ότι η πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες 
οικονομικής συμπεριφοράς συμβάλλει στην προστασία της εμπορικής πίστης 
και στην μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος 
και των συναλλασσομένων , της ανάθεσαν την ανάπτυξη και διαχείριση 
Αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Το αρχείο αυτό περιέχει τις 
εξής κατηγορίες πληροφοριών:

Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) 
συναλλαγματικές, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, εκδοθείσες 
διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές 
βάσει του Ν.Δ του 1923, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταγγελίες 
συμβάσεων καρτών και προσωπικών και καταναλωτικών δανείων και

24 Άρθρο 28 § 2ν.5960/1933.
25 Άρθρο 29 § 2ν .5960/1933
26 Άρθρο 11 ν.1957/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις».
27 Βλ. Κιάντοο-Παμποόκη, «Η χαρτοσήμανση της επιταγής».
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διοικητικές κορώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων. Η Τειρεσίας ΑΕ, 
έχοντας υπόψη ότι όλες οι πληροφορίες οικονομικής συμπεριφοράς δεν έχουν 
την ίδια βαρύτητα και σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί τις πληροφορίες στο Αρχείο 
της για χρονικό διάστημα ως κατωτέρω:

° Έως τρεις (3) σφραγισμένες επιταγές ή/ και απλήρωτες
συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως 500.000 δρχ. διαγράφονται 
από το Αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών εφόσον έχουν 
εξοφληθεί αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης 
βιβλιαρίου επιταγών.

° Έως πέντε (5) σφραγισμένες επιταγές ή/ και απλήρωτες
συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως 1.000.000 δρχ. 
διαγράφονται από το Αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών μετά 
την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης ή λήξης, αντίστοιχα, της πιο πρόσφατης από τις ανωτέρω 
επιταγές ή συναλλαγματικές, εφόσον έχουν εξοφληθεί 
αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης 
βιβλιαρίου επιταγών.

° Σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, πέραν 
των προαναφερόμενων όπως και καταγγελίες συμβάσεων 
πιστωτικών καρτών και δανείων καταναλωτικής πίστης 
διατηρούνται στο Αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.28

Η επιταγή στην νεότερη εξέλιξη της απέκτησε και πιστωτική 
λειτουργία. Το φαινόμενο αυτό τείνει να ανατρέψει τον κανόνα και 
γι'αυτό τράβηξε την προσοχή του νομοθέτη ,ο οποίος με την 
παραπάνω επέμβαση αναγνωρίζει ευθέως και πιστωτική λειτουργία 
στην επιταγή, τουλάχιστο σε ορισμένες περιπτώσεις.29

4. Διάκριση επιταγής από συναφείς έννοιες30

Μόνο το έγγραφο, που περιέχει τα στοιχεία του ορισμού που δόθηκε 
πιο πάνω , είναι επιταγή κατά την έννοια του νόμου περί επιταγής. Στις 
συναλλαγές βέβαια, χρησιμοποιούνται και άλλα έγγραφα που φέρουν την 
ονομασία επιταγή (π.χ.,ταχυδρομική επιταγή), που έχουν την ίδια λειτουργία 
ή κοινά χαρακτηριστικά με την επιταγή. Όμως τα έγγραφα αυτά δεν είναι 
επιταγές με την έννοια που εξετάζεται εδώ και, συνεπώς δεν υπάγονται στο 
νόμο περί επιταγής. Η επιταγή, επίσης πρέπει να διακρίνεται και από τα εξής

28 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α Ε , «Για την προστασία της 
Τραπεζικής Πίστης και των Δικαιωμάτων τοο Πολίτη»,ενημερωτικό φολλάδιο 2000.
29 Την πιστωτική λειτουργία της επιταγής, αν και για εντελώς διαφορετικό λ ό γ ο , υποστηρίζει και ο 
Γεωργακόπουλος ,σελ.118-119.
30 Αλίκης Κιάντου Παμπούκη- «Δίκαιο Αξιογράφων»,§ 79 ΙΙ,σελ.327-330.
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άλλα έγγραφα :από την έκταξη του αστικού δικαίου και την εμπορική εντολή 
που μοιάζουν με την επιταγή κατά τη δομή τους, από το τραπεζογραμμάτιο 
που έχει οικονομικό σκοπό συναφή με αυτόν της επιταγής, από την 
ταχυδρομική επιταγή που είναι έγγραφο ομώνυμο αλλά με διαφορετική 
λειτουργία και, τέλος, από την πιστωτική κάρτα που επίσης διευκολύνει τις 
πληρωμές.
° Η επιταγή, όπως άλλωστε και η συναλλαγματική, περιέχει κατά βάση 

έκταξη. Διαφέρει όμως από την έκταξη του κοινού δικαίου31 κατά τούτο 
βασικά, ότι ο εκτάσσων δεν ευθόνεται κατά κανόνα, ενώ ο εκδότης της 
επιταγής ευθόνεται για την πληρωμή της, χωρίς μάλιστα να έχει 
δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη του32 .Με την ευθύνη αυτή, η 
επιταγή προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στο λήπτη από την κοινή 
έκταξη. Στο ίδιο βασικά σημείο έγκειται και η διαφορά της επιταγής από 
την εμπορική εντολή του άρθρου 76 περ.αν.δ του 1923. Εξάλλου, η 
εμπορική εντολή διαφέρει από την επιταγή και κατά τούτο, ότι πρέπει να 
εκδίδεται μεταξύ εμπόρων.

α Η επιταγή ως μέσο πληρωμής συγγενεύει κατά το σκοπό με το 
τραπεζογραμμάτιο που είναι και αυτό υπόσχεση πληρωμής. Διαφέρουν 
όμως τα δυο αυτά έγγραφα μεταξύ τους κατά τούτο βασικά , ότι το 
τραπεζογραμμάτιο είναι νόμιμο μέσο πληρωμής( η κυκλοφορία του 
βασίζεται σε νομοθετική εξουσιοδότηση) ,ενώ η επιταγή επιλέγεται ως μέσο 
πληρωμής από τους ενδιαφερομένους. Γι' αυτό και το τραπεζογραμμάτιο 
ενεργεί άμεσα την πληρωμή ενώ η επιταγή συνήθως εκδίδεται χάρη 
πληρωμής.33

α Τέλος η ταχυδρομική επιταγή ,παρόλο ότι είναι ομώνυμο με την επιταγή 
έγγραφο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιταγή με την έννοια του ν.5960. 
Διευκρινίζεται ότι ,εδώ , πρόκειται για την ταχυδρομική επιταγή που 
ρυθμίζεται από το ν.δ.404/1947 «περί ταχυδρομικών επιταγών» και όχι 
για τις επιταγές που εκδίδονται επί των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων.34̂  
τελευταίες αυτές είναι αξιόγραφα και μάλιστα επιταγές που μπορούν να 
υπαχθούν στο ν.5960 , αλλά υπάγονται κατά κύριο λόγο σε ιδιαίτερο 
νομοθετικό καθεστώς.35Η ταχυδρομική επιταγή για την οποία πρόκειται 
εδώ ,είναι μέσο αποστολής χρημάτων από τόπο σε τόπο και όχι μέσο 
πληρωμής. Είναι απλή εντολή προς πληρωμή ,που παριστάνεται σε 
έγγραφο το οποίο όμως παραμένει στα χέρια του οφειλέτη ,δηλαδή της 
υπηρεσίας των ταχυδρομείων ,την οποία και μόνο αφορά. Για το λόγο 
αυτό ακριβώς , η ταχυδρομική επιταγή όχι μόνο δεν είναι επιταγή αλλά 
ούτε καν αξιόγραφο.

0 Επίσης, δεν είναι επιταγές ούτε καν αξιόγραφα οι πιστωτικές κάρτες που 
είναι σε χρήση στις συναλλαγές36 .Οι κάρτες αυτές, πραγματικά

31ΑΚ 876 επομ
32 άρθρο 12 ν.5960
33 Από την βασική αυτή διαφορά απορρέει φυσικά ολόκληρη σειρά διαφορών, την οποία βλ. στους 
Αναστασιάδη ,11 § 21, σελ.55-56 και Δελούκα § 180 δ σελ.232.
34 Βλ. Δελούκα ,§ 180 υ  σελ.231 και § 188 σελ.240.
35 Α.ν. 2723 /1940  και το εκτελεστικό του β.δ. της 19.1/4 .2 .1950.
36 Από το έτος 1953 στην αλλοδαπή και από το έτος 1959 στην Ελλάδα.
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ενσωματώνουν απαίτηση αλλά απλώς διευκολύνουν τις πληρωμές 
διαμέσου του οργανισμού που τις εξέδωσε.
Η επιταγή ,ως αναιτιώδες αξιόγραφο, δημιουργεί απαίτηση αυτοτελή και 

ανεξάρτητη από την απαίτηση για την οποία εκδόθηκε. Ως χρηματόγραφο 
όμως η επιταγή αν και μέσο πληρωμής ,εκδίδεται χάρη καταβολής και όχι 
αντί καταβολής. Η επιταγή δεν εξομοιώνεται με χρήμα -τραπεζογραμμάτιο- 
και η έκδοση και η μεταβίβαση της δεν πραγματοποιούν αμέσως την 
πληρωμή ,τόσο περισσότερο , που η εξόφληση της γίνεται από τράπεζα η 
οποία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή για οποιοδήποτε λόγο, κυρίως για 
έλλειψη διαθεσίμων. Συνεπώς η επιταγή δεν αποτελεί νόμιμο μέσο πληρωμής 
-όπως το τραπεζογραμμάτιο-και γι'αυτό πρέπει να την δεχθεί ο δανειστής.
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5.1διαίτερα είδη επιταγής-Γενικά37

Η χρησιμοποίηση της επιταγής ως μέσου πληρωμής περικλείει πολλούς 
κινδύνους, τόσο για τον εκδότη και τον κομιστή όσο και για τον πληρωτή. 
Πραγματικά, η επιταγή εγχειρίζεται από τον εκδότη στον κομιστή (το 
δανειστή του), μπορεί όμως να περάσει από τα χέρια πολλών προσώπων, 
επωνύμων ή και ανωνύμων. Γι' αυτό, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να 
πλαστογραφηθεί, να χαθεί ή να κλαπεί. Από το άλλο μέρος, δεν είναι κατά 
κανόνα υποχρεωμένος να ελέγξει την ουσιαστική νομιμοποίηση του κομιστή. 
Ήτοι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, η επιταγή να εισπραχθεί από κομιστή 
που δεν είναι στην ουσία δικαιούχος. Για να προληφθεΐ, λοιπόν, ή να 
περιορισθεί τουλάχιστον ο κίνδυνος αυτός, ο νομοθέτης καθιέρωσε δυο 
ιδιαίτερα είδη επιταγής, τη δίγραμμη και τη λογιστική επιταγή. Με τα δύο 
αυτά είδη επιταγής περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων που δικαιούνται να 
εισπράξουν την επιταγή και, έμμεσα, οι κίνδυνοι που επισημάνθηκαν πριν 
λίγο.

Η διάσκεψη της Γενεύης αναγνώρισε και τα δύο αυτά είδη επιταγής, 
επέτρεψε όμως στα συμβαλλόμενα κράτη, διαμέσου των επιφυλάξεων που 
δέχθηκε, να υιοθετήσουν και το ένα μόνο από αυτά. Η Ελλάδα, εισήγαγε στην 
εσωτερική της νομοθεσία και τα δυο είδη. Ως ιδιαίτερο είδος επιταγής 
εξετάζεται και η ταξιδιωτική επιταγή. Η ταξιδιωτική επιταγή, βέβαια, δεν έχει 
μέχρι τώρα βρει στο δίκαιό μας νομοθετική ρύθμιση. Όμως, χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στις συναλλαγές και αποβλέπει στη μεταφορά αγοραστικής 
δυνάμεως από τόπο σε τόπο, ιδίως διεθνώς χωρίς τους κινδύνους κλοπής ή 
απώλειας που συνεπάγεται η μεταφορά αυτουσίου χρήματος και ξένου 
συναλλάγματος.

6.Δίγραμμη επιταγή38

Η δίγραμμη επιταγή (crossed check), είναι επινόηση της αγγλικής 
πρακτικής. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα 
στην εμπορική πρακτική της Αγγλίας και στη συνέχεια ρυθμίστηκε 
νομοθετικά. Η δίγραμμη επιταγή διαφέρει εξωτερικά από την κοινή επιταγή 
κατά τούτο, ότι στην εμπρός όψη της φέρει δύο παράλληλες γραμμές,39 
κάθετες ή διαγώνιες. Η σημείωση των δυο αυτών παραλλήλων γραμμών 
καλείται διγράμμιση και μπορεί να γίνει από τον εκδότη ή από τον κομιστή

37 Αλίκη Κ ιάντου- Παμπούκη, «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ», 5η ΕΚΔΟΣΗ, § 96 Σελ.394-403
38 Αλίκης Κιάντοο-Παμπούκη «Δίκαιο Αξιογράφων», §97 ,σελ.395-398.
39 Ά ρθρο 37  § 2 ν. 5960
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της επιταγής.40 Η δίγράμμιση έχει την έννοια ότι η επιταγή είναι πληρωτέα 
μόνο σε τραπεζίτη ή πελάτη του πληρωτή, ενώ η κοινή επιταγή είναι 
πληρωτέα σε οποίονδήποτε κομιστή. Η δίγράμμιση μπορεί να είναι γενική ή 
ειδική. Γενική είναι η δίγράμμιση, όταν συνίσταται σε δυο παράλληλες 
γραμμές, ανάμεσα στις οποίες δεν σημειώνεται τίποτε ή σημειώνεται μόνο η 
λέξη «τραπεζίτης» ή άλλος ισοδύναμος όρος.41 Και ειδική είναι η δίγράμμιση, 
όταν ανάμεσα στις δύο παράλληλες γραμμές αναφέρεται το όνομα 
συγκεκριμένου τραπεζίτη. 42 Η γενική δίγράμμιση μπορεί να μετατραπεί σε 
ειδική αλλά η ειδική δεν μπορεί να μετατραπεί σε γενική.43 Μάλιστα, η 
διαγραφή της διγραμμίσεως ή του ονόματος του τραπεζίτη, που σημειώνεται 
στην ειδική δίγράμμιση, δεν επιτρέπεται και, αν τυχόν γίνει, θεωρείται σαν 
να μην έγινε.44 Η έννοια της ειδικής διγραμμίσεως είναι ότι η πληρωμή της 
επιταγής μπορεί να γίνει μόνο στον τραπεζίτη που σημειώνεται στη 
δίγράμμιση ή, αν αυτός είναι πληρωτής, μόνο σε πελάτη του.

Η δίγραμμη επιταγή, όπως και η κοινή, πληρώνεται από 
τραπεζίτη -σ ' εμάς, από την τραπεζική ανώνυμη εταιρία ή από νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ασκεί τραπεζικές εργασίες. Η δίγράμμιση 
σημαίνει ειδική εντολή του πελάτη προς τον πληρωτή σχετικά με το 
πρόσωπο, στο οποίο επιτρέπετατ να πληρώσει την επιταγή.45 Σε ποιόν 
τραπεζίτη είναι πληρωτέα η δίγραμμη επιταγή, εξαρτάται από το είδος της 
διγραμμίσεως: Αν η δίγράμμιση είναι γενική η επιταγή είναι πληρωτέα σε 
οποιονδήποτε τραπεζίτη ή σε πελάτη του πληρωτή.46 Αντίθετα, αν η 
δίγράμμιση είναι ειδική, η επιταγή είναι πληρωτέα μόνο σιον τραπεζίτη 
του οποίου το όνομα σημειώνεται στη δίγράμμιση καν αν αυτός είναι ο 
πληρωτής, μόνο σε πελάτη του 47 * Ο τραπεζίτης αυτός, όμως, του οποίου το 
όνομα σημειώνεται στην ειδική δίγράμμιση, μπορεί να αναθέσει την 
είσπραξη της επιταγής σε άλλο τραπεζίτη.45 Η ανάθεση, αφού ο νόμος δεν 
ορίζει τίποτε, μπορεί να γίνει είτε με οπισθογράφηση λόγω 
πληρεξουσιότητας είτε με σημείωση στην εμπρός όψη της επιταγής. Αν ο 
πληρωτής δεν συμμορφωθεί με τους περιορισμούς σιους οποίους 
υπόκειται κατά νόμο η δίγράμμιση, ευθύνεται μέχρι το ποσό της επιταγής 
για τη ζημία που τυχόν προκλήθηκε.49 Σκοπός της διγραμμίσεως, είναι να 
αποφευχθεί ή να περιορισθεί ο κίνδυνος πληρωμής της επιταγής σε μη 
δικαιούχο. Με τη δίγράμμιση, πραγματικά, χωρίς να μπαίνουν φραγμοί

40 Ά ρθρο 37  § 1 ν. 5960
« Ά ρ θ ρ ο 3 7 §  3 εδ. α ν . 5960
42 Ά ρθρο 37  § 3  εδ β ν . 5960
43 Ά ρθρο 37  § 3 εδ. γ ν. 5960
44 Ά ρθρο 37  § 4 ν. 5960

45 Βλ. Δελούκα, § 228 σελ. 275. Για τη νομική φύση της δίγραμμης επιταγής, βλ. Αναστασιάδη, 
Π, § 108 οελ. 4 1 9  επόμ. Δίγραμμες επιταγές χρησιμοποιούνται σ ' εμάς για πληρωμές ποο 
γίνονται απύ το  δημύσιο ή απύ πιστωτικά ιδρύματα τοο δημοσίοο τομέα, δπως απύ την  
Αγροτική Τράπεζα για πληρωμή αγροτικών προϊόντων.
46 Ά ρθρο 38 § 1 ν. 5960
47 Ά ρθρο 38 § 2  εδ. σ  ν. 5960
4» Ά ρθρο 38 § 2  εδ. β ν. 5960
49 Ά ρθρο 38 § 5 ν .5960
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στην κυκλοφορία της επιταγής, περιορίζεται σημαντικά ο κύκλος των 
προσώπων που δικαιούνται να εισπράξουν την επιταγή. Και αυτό, γιατί η 
δίγραμμη επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο σε πρόσωπα γνωστά στον 
πληρωτή ή σε πρόσωπα κατά τεκμήριο αξιόπιστα, όπως είναι οι τράπεζες 
και οι πελάτες τους. Πραγματικά, ο κομιστής δίγραμμης επιταγής μπορεί 
να την εισπράξει, κατ’ αρχή, μόνο αν είναι πελάτης της πληρώτριας 
τράπεζας. Διαφορετικά, για να την εισπράξει, πρέπει ή να τη μεταβιβάσει 
σε άλλη τράπεζα ή να εξουσιοδοτήσει άλλη τράπεζα προς είσπραξη, 
πράγμα που πρακτικά προϋποθέτει ότι θα είναι πελάτης της. Σε κάθε 
περίπτωση, έτσι, το πρόσωπο που θα εισπράξει την επιταγή πρέπει να 
βρίσκεται σε σχέση πελάτη προς κάποια τράπεζα(την πληρώτρια ή άλλη). 
Και αυτό εξασφαλίζει την αποκάλυψη του τυχόν κακής πίστεως κομιστή. 
Με τη διγράμμιση, βέβαια, περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος να 
πληρωθεί σε μη δικαιούχο η επιταγή που κλάπηκε ή χάθηκε. Αλλά ο 
κίνδυνος αυτός δεν παραμερίζεται εντελώς, ιδίως όταν η επιταγή είναι 
στον κομιστή. Πραγματικά, και μετά τη διγράμμιση της, η επιταγή μπορεί 
να μεταβιβασθεί κατά τους γνωστούς τρόπους μεταβιβάσεως. Συνεπώς, αν 
είναι ανώνυμη, μπορεί να μεταβιβασθεί με απλή παράδοση. Έτσι, αυτός 
που έκλεψε ή βρήκε δίγραμμη επιταγή έχει κάθε δυνατότητα να μην την 
εισπράξει προσωπικά, αφού μπορεί να τη μεταβιβάσει σε καλής πίστεως 
τρίτον, ο οποίος μετά θα την παραδώσει προς είσπραξη στην τράπεζά του. 
Οπωσδήποτε, όμως, η διγράμμιση δημιουργεί σιον τρίτο, που αποκτά την 
επιταγή, υποχρέωση πρόσθετης επιμέλειας σχετικά με την εξακρίβωση της 
προελεύσεώς της, και αυτό δυσχεραίνει έμμεσα την κυκλοφορία της 
επιταγής.

7.Λογιστική επιταγή50

Η λογιστική επιταγή είναι δημιούργημα της γερμανικής πρακτικής και 
νομοθεσίας. Την επιταγή αυτή ο νόμος μας «περί επιταγής», στον τίτλο του Ε, 
την αποκαλεί «επιταγή εις λογα ρια σμ όν»^ ^  payable in account).51 Η 
λογιστική επιταγή, εξωτερικά, διαφέρει από την κοινή επιταγή κατά τούτο, 
ότι στην εμπρός όψη φέρει τη φράση «πληρωτέα εις λογαριασμόν» ή άλλη 
ισοδύναμη.52 Η φράση αυτή αναγράφεται σιο περιθώριο της επιταγής και σιο 
ύψος του κειμένου, δηλαδή κάθετα ή διαγώνια προς αυτό. Η αναγραφή 
γίνεται από τον εκδότη ή τον κομιστή της επιταγής.53 Η προσθήκη της 
φράσεως αυτής έχει την έννοια ότι απαγορεύεται σιον πληρωτή να εξοφλήσει

50 Α λίκης Κ ιάντοο-Παμπούκη «Δίκαιο Αξιογράφων», §98.σελ.398-401.
51 Για τη νομική φύση της επιταγής οε λογαριασμό, βλ. Βορίδη, Τινά περί τη ν  νομικήν φόσιν 
της λογιστικής επιταγής, Ε Ε Δ 1955 330 επόμ.
52 Ά ρθρο 39 § 1 ν. 5960
53 Α ρθρο 39 § 1 ν. 5960



22

την επιταγή σε μετρητά. Γι’ αυτό, η λογιστική επιταγή μπορεί να γίνει μόνο 
αντικείμενο λογιστικού διακανονισμού που ισχύει ως πληρωμή.54,55 
Διαγραφή της φράσεως «πληρωτέα εις λογαριασμόν» δεν επιτρέπεται και, αν 
τυχόν γίνει, θεωρείται σαν να μην έγινε.56 Αν η πληρώτρια τράπεζα παραβεί 
τους περιορισμούς, που κατά το νόμο συνεπάγεται η λογιστική επιταγή, 
ευθύνεται μέχρι το ποσό της επιταγής για τη ζημία που τυχόν προκλήθηκε.57 
Έτσι, η πληρώτρια τράπεζα δεν επιτρέπεται να καταλογίσει στον κομιστή την 
πληρωμή της λογιστικής επιταγής σε μετρητά. Φυσικά, η υποχρέωση 
αποζημιώσεως δεν περιορίζεται μόνο απέναντι στον εκδότη, αλλά υπάρχει 
και απέναντι στο νόμιμο κομιστή της επιταγής.

Σκοπός της λογιστικής επιταγής, όπως και της δίγραμμης, είναι η 
αποφυγή ή ο περιορισμός του κινδύνου πληρωμής της επιταγής σε μη 
δικαιούχο όταν εμφιλοχώρησε κλοπή ή απώλεια. Αλλά, ενώ η δίγραμμη 
επιταγή επιτυγχάνει το σκοπό αυτόν άμεσα με περιορισμό των προσώπων 
που μπορούν να εισπράξουν την επιταγή, η λογιστική επιταγή τον 
επιτυγχάνει έμμεσα με την απαγόρευση πληρωμής της σε μετρητά. Με την 
απαγόρευση αυτή, πραγματικά, ο κομιστής μπορεί να αξιοποτήσει τη 
λογιστική επιταγή μόνο όταν έχει λογαριασμό σε τράπεζα, την πληρώτρια ή 
κάποια άλλη, δηλαδή, μόνο όταν είναι πελάτης τράπεζας, ώστε να είναι 
πρόσωπο που εμπνέει εμπιστοσύνη και, το κυριότερο, πρόσωπο που σε 
περίπτωση εμφανίσεως ανωμαλιών μπορεί να ελεγχθεί Κατά τον τρόπο 
αυτόν, η αξιοποίηση μιας λογιστικής επιταγής, που βρέθηκε ή κλάπηκε, δεν 
είναι εύκολη, γιατί είναι σημαντικά αυξημένες οι πιθανότητες αποκαλύψεως 
του κακής πίστεως κομιστή.

Πάντως, και αυτός ο τόπος της επιταγής δημιουργεί για τον 
αποκτώντα υποχρέωση πρόσθετης επιμέλειας σχετικά με τον έλεγχο της 
επιταγής, πράγμα που δυσχεραίνει την κυκλοφορία της.58

δ.Ταξιδιωτική επιταγή59

Η ταξιδιωτική επιταγή (traveler's check) είναι δημιούργημα της πρακτικής 
των συναλλαγών στην Αμερική.60 Από εκεί η ταξιδιωτική επιταγή διαδόθηκε 
και, σήμερα, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων

54 Ά ρθρο 39 § 2  ν. 5960
55 Ο  διακανονισμός αυτός, όπως στην ίδια διάταξη ορίζεται, μπορεί να συνίαταται είτε σε 
πίστωση του ποσού της επιταγής στο λογαριασμό του κομιστή, αν αυτός έχει λογαριασμό  
στην πληρώτρια τράπεζα, είτε σε γύρο ή συμψηφισμό, αν ο κομιστής έχει λογαριασμό σε 
άλλη τράπεζα.
«  Ά ρθρο 39  § 3 ν. 5960
57 Ά ρθρο 39  § 4  ν. 5960
58 Βλ. Δελούκα, § 234 σελ. 279
59 Αλίκης Κιάντου-Π αμπούκη «Δίκαιο Αξιογράφων», §99 ,σελ.401-403
60 Βλ. λεπτομερέστερα, για τη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής επιταγής, Αλεξανδρίδου, Περί 
ταξιδιωτικής επιταγής, Ε Ε Δ 1975 527 επόμ.
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και η Ελλάδα. Τόσο σ' εμάς, όμως, όσο και σε πολλές άλλες χώρες όπου 
χρησιμοποιείται, δεν έχει βρει μέχρι τώρα νομοθετική ρύθμιση.61 Παρ' όλα 
αυτά, η χρησιμοποίησή της δεν γεννά νομικά προβλήματα που να φθάνουν 
συχνά μέχρι τα δικαστήρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες 
προτιμούν να υποχωρούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, για να μην 
κλονισθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και πάιμει ή περιορισθεί η 
χρησιμοποίηση της ταξιδιωτικής επιταγής. Με την ταξιδιωτική επιταγή 
επιδιώκεται η ευχερής μεταφορά χρημάτων από τόπο σε τόπο, κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει από τον κίνδυνο κλοπής ή απώλειας. Η ταξιδιωτική 
επιταγή εκδίδεται από τράπεζα στο όνομα του πελάτη της. Αυτός καταβάλλει 
στην τράπεζα το ποσό της επιταγής κατά την έκδοση και το αναλαμβάνει από 
υποκατάστημα ή ανταποκριτή της σε άλλον τόπο, αποδίδοντας την επιταγή. 
Η νομική φύση της ταξιδιωτικής επιταγής αμφισβητείται ζωηρά. Παρόλο που 
φέρει την ονομασία «επιταγή», οι απόψεις για τη νομική της φύση 
κυμαίνονται ανάμεσα στην εμπορική εντολή62 και ένα ιδιαίτερο είδος 
επιταγής. Επικρατεί μάλλον η δεύτερη άποψη, κατά την οποία η ταξιδιωτική 
επιταγή είναι ιδιόμορφη τραπεζική επιταγή.63

9.Διαφορές ταξιδιωτικής επιταγής -τραπεζικής επιταγής64

Η ταξιδιωτική επιταγή διαφέρει απο την τραπεζική επιταγή σε πολλά 
σημεία και ιδίως στα εξής:
α. Ο λήπτης της ταξιδιωτικής επιταγής, καταβάλλει εκ των προτέρων 
ολόκληρη την αξία της σε άλλο υποκατάστημα ή ανταποκριτή της εκδότριας 
τράπεζας. Συνεπώς, με την ταξιδιωτική επιταγή δεν γίνεται πληρωμή (ιδίως 
από πρόσωπο σε πρόσωπο), όπως με την κοινή επιταγή, αλλά παρέχεται η, 
δυνατότητα σε ορισμένο πρόσωπο να αποκτήσει μετρητά στο νόμισμα 
κάποιου άλλου τόπου. Πολύ περισσότερο, η ταξιδιωτική επιταγή δεν αποτελεί 
νόμισμα, ούτε με στενή αλλά ούτε με ευρεία έννοια.
β. Η ταξιδιωτική επιταγή έχει εξ αρχής συμπληρωμένο το ποσό της. Εξάλλου, 
δεν αναφέρει τόπο και χρόνο εκδόσεως ούτε τόπο πληρωμής. Το τελευταίο 
αυτό είναι εντελώς φυσικό, αν ληφθεί υπόψη ότι η ταξιδιωτική επιταγή 
αποβλέπει, ακριβώς στο να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να εισπράξουν το 
ποσό της σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται. Ο έλεγχος της 
νομιμοποιήσεως του κομιστή της ταξιδιωτικής επιταγής κατά την εξόφλησή 
τη ς γίνεται συνήθως με διπλή υπογραφή της από το λήπτη, μια κατά την 
έκδοση και μια κατά την εξόφληση. Η δεύτερη υπογραφή τίθεται μπροστά 
στον υπάλληλο που εξοφλεί την επιταγή, και έτσι, αυτός έχει τη δυνατότητα 
να ελέγξει την ταυτότητα του κομιστή που την εισπράττει. Εξάλλου, ο έλεγχος

61 Το τελευταίο σχέδιο ΕΚ  περιέχει ρύθμιση για την ταξιδιωτική επιταγή σια άρθρα 266-272
62 Εντολή τοο Α Κ  τη θεω ρεί η  Ειρ,ΑΘ. 1177 /1980  Ε Ε Δ 1980 634
63 Την άποψη αοτή φαίνεται να υιοθετεί και το σχέδιο ΕΚ, το  οποίο στο άρθρο 272  
αναφέρεται και σε αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την τραπεζική επιταγή.
64 Αλίκης Κιάντου-Π αμπούκη «Δίκαιο Αξιογράφων», §99,σελ.402-403
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της γνησιότητας της ταξιδιωτικής επιταγής διασφαλίζεται με τη 
χρησιμοποίηση από την εκδότρια τράπεζα ειδικών εντύπων, που δύσκολα 
μπορούν να παραποιηθούν.
ΙΟ.Έκδοση της επιταΥής-Γενικά65

Στην επιταγή, για να γεννηθεί η σχετική ενοχή, πρέπει να συντρέξουν 
ορισμένες προϋποθέσεις ουσιαστικές και τυπικές. Πέρα από αυτές όμως 
επειδή η επιταγή είναι μέσο πληρωμής ο νόμος απαιτεί για την έκδοσή της 
δυο επί πλέον στοιχεία: την έκδοση της επιταγής «επί τραπεζίτου» (δηλαδή με 
πληρωτή τράπεζα) που έχει κεφάλαια στη διάθεση του εκδότη, και την 
ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του τραπεζίτη (πληρωτή) και του εκδότη, βάσει της 
οποίας ο εκδότης έχει δικαίωμα να διαθέτει τα κεφάλαια αυτά με επιταγές.66 
Τα δύο αυτά στοιχεία δεν απαιτούνται για το κύρος της επιταγής αλλά για 
την κανονική και επιτυχημένη λειτουργία της ως μέσου πληρωμής. Γι' αυτό, 
παραμένουν έξω από το χώρο του δικαίου των αξιογράφων, παρόλο που 
εξετάζονται στα πλαίσια του δικαίου της επιταγής. Για τη γένεση της ενοχής 
από την επιταγή που ρυθμίζεται στο ν. 5960, στα άρθρα 58 και 59 προβλέπεται 
απαιτούμενη ικανότητα67 για ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγή.68 Στο 
άρθρο 11 προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγή με 
αντιπρόσωπο69,70 και στο άρθρο 10 η αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών. 
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να τονισθεί ιδιαιτέρως και τούτο: Επειδή η 
επιταγή δεν γίνεται αποδεκτή, διατηρεί έντονο το χαρακτήρα της εντολής. Το 
άρθρο 33 ν. 5960 ορίζει ρητά ότι ούτε ο θάνατος του εκδότη ούτε η 
ανικανότητά του, που επήλθαν μετά την έκδοση , θίγουν το κόρος της 
επιταγής. Και, όπως γίνεται ορθά δεκτό, η ίδια ρύθμιση ισχύει κατ' αναλογία 
και στην περίπτωση πτωχεύσεως του εκδότη.

65 Αλίκης Κιάντου-Παμπούκη «Δίκαιο Αξιογράφων», §82 ,οελ.336-337
66 Αρθρο 3 § 1 ν. 5960

67 Ο εκδότης είναι ικανός σε έκδοση επιταγής, αν έχει πλήρη δικαιοπρακπκή ικανότητα(58 Ν. 
5960/1933), αλλά την έλλειψη αυτή ως λόγο ακυρότητας της οφειλής του προτείνει μόνο ο ίδιος και η 
προβολή του δεν θίγει το κόρος των άλλων υπογραφέων, είτε οονεκδοτών είτε οπισθογράφων ή 
τριτεγγυητών (10 Ν. 5960/1933), Βλ. Γεωργακόπουλο, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ 2, § 10 
II3 σελ. 90
68 Επί μεταχρονολογημένης επιταγής, η ικανότητα του εκδότη κρίνεται από τον πραγματικό χρόνο 
εκδόσεως. Βλ. Κιάντου-Παμπούκη, Η μεταχρονολογημένη επιταγή, ό.π., § 2 II4  σελ. 687.
69 Αντιπροσώπευση σιην έκδοση- κοινή πληρεξουσιότητα.- Ο πληρεξούσιος, που υπογράφει χωρίς 
πληρεξουσιότητα, ευθόνεται ως εκδότης, δηλαδή έχει τις υποχρεώσεις εκδότη. Αδιάφορη είναι η αιτία 
έλλειψης της πληρεξουσιότητας (ότι δεν δόθηκε ποτέ, ότι έληξε, ότι δεν περιλαμβάνει την έκδοση 
επιταγής). Αδιάφορο επίσης είναι αν ο πληρεξούσιος υφίσταται από το λόγο αυτό ζημία ή όχι, π.χ. από 
παράβαση συμφωνιών του εντολέα του προς αυτόν(11 Ν. 5960/1933). Βλ. Γεωργακόπουλο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ 2, Β'ΚΕΦ., § 1 0 II2 β. σελ. 90
70 Όργανο νομικού προσώπου και νόμιμοι εκπρόσωποι.- Ο κανόνας ότι όποιος εκδίδει ως πληρεξούσιος 
επιταγή υπέχει τις υποχρεώσεις εκδότη ισχύει και σια όργανα νομικού προσώπου, αφού ρητά ο νόμος 
παραπέμπει τα όργανα στις διατάξας της πληρεξουσιότητας (ΑΚ 68 § 2) και ορίζει ότι η νόμιμη 
εκπροσώπηση στις δικαιοπραξίες, είναι αντιπροσώπευση (ΑΚ 1501 εδ. 2,1631). Εκεί άλλωστε η ανάγκη 
προστασίας των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γεωργακόπουλος « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ», τ 2, Β'ΚΕΦ., § 1 0 II2  ββ. σελ. 90.
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ΙΙ.Σύμβαση επιταγής71

Κατά το άρθρο 3 ν. 5960/1933, η επιταγή μπορεί να εκδοθεί όταν ο 
εκδότης- πελάτης έχει στον πληρωτή-τραπεζίτη κεφάλαια που μπορεί να τα 
διαθέτει με επιταγές. Τα κεφάλαια αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από 
κατάθεση είτε από άνοιγμα πιστώσεως. Και η εξουσία διαθέσεώς τους από τον 
εκδότη με επιταγές στηρίζεται σε σύμβαση ανάμεσα σ'αυτόν και τον πληρωτή. 
Πρόκειται για την καλούμενη σύμβαση επιταγής, με την οποία ο πληρωτής- 
τραπεζίτης έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πληρώνει τις επιταγές που 
εκδίδει προς αυτόν ο πελάτης, με την προϋπόθεση ότι έχει (ο πληρωτής- 
τραπεζίτης) στα χέρια του διαθέσιμα του πελάτη.

Η σύμβαση επιταγής δημιουργεί ενοχική σχέση ανάμεσα στην τράπεζα 
(πληρωτή) και τον πελάτη (εκδότη).72Είναι άτυπη σύμβαση που μπορεί να 
καταρτισθεί ακόμα και σιωπηρά73. Συνήθως, καταρτίζεται εγγράφως και, 
συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση εντύπου που το διαθέτει η τράπεζα. 
Σιωπηρή κατάρτιση, εξάλλου, μπορεί να συναχθεί από διάφορα στοιχεία -  
όπως π.χ. από το γεγονός ότι η τράπεζα παρέδωσε στον πελάτη στέλεχος 
επιταγών ή πλήρωσε επιταγές του.74 Η σύμβαση επιταγής προϋποθέτει ότι ο 
πελάτης έχει διαθέσιμα στην τράπεζα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
συμβάσεως ανάμεσα στην τράπεζα και τον πελάτη, βάση της οποίας η πρώτη 
υποχρεούται να παρέχει ποικίλες υπηρεσίες στο δεύτερο-όπως π.χ. να δέχεται 
καταθέσεις του, να ανοίγει πίστωση, να κάνει πληρωμές για λογαριασμό του, 
να δέχεται πληρωμές προς αυτόν κλπ. Η ευρύτερη αυτή σύμβαση δεν έχει 
βρει ακόμα μια ονομασία γενικώς αποδεκτή. Από άλλους καλείται αόριστα 
«τραπεζική σύμβαση» και από άλλους πιο συγκεκριμένα «σύμβαση 
διεξαγωγής δοσοληψιών», ενώ άλλοι την ονομάζουν «σύμβαση καταθέσεως» 
ή «σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως», ανάλογα με τη βασική οικονομική 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τράπεζα και τον πελάτη. Πάντως, στη 
σύμβαση αυτή, η έκδοση της επιταγής από τον πελάτη έχει την έννοια της 
οδηγίας, με την οποία, ο πελάτης καθορίζει μονομερώς τι πρέπει να πράξει η 
τράπεζα σε εκτέλεση της συμβάσεως.

Η σύμβαση επιταγής προϋποθέτει ότι η τράπεζα έχει στη διάθεσή της 
κεφάλαια του πελάτη, που αυτός δικαιούται να τα διαθέτει με επιταγές. Τα 
κεφάλαια αυτά καλούνται γενικότερα «διαθέσιμα»και, ειδικότερα, όσο αφορά 
την επιταγή, καλούνται «κάλυψη», «κάλυμμα»75 ή «πρόβλεψη».Τα διαθέσιμα 
αυτά μπορεί να ανήκουν στον ίδιο εκδότη και να προέρχονται, είτε από 
κατάθεση είτε από άνοιγμα πιστώσεως ή να προέρχονται και από κάποιον

71 Αλίκης Κ ιάντοο-Π αμπούκη, «Δίκαιο Αξιόγραφων»,§83 ,σελ.337-341.
72 Για τη νομική φύση της σομβάσεως επιταγής, βλ. Παμπούκη, Τραπεζικοί πιστωτικοί 
συμβάσεις, § 171 σελ. 483  επόμ.
73 άρθρο 3  § 1 εδ. α  ν  5960
74 ΓΕΩΡΓΑ Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, σελ.113, ΙΠ
75 Βλ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠ.,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ,VI, 3., σελ. 92
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τρίτο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της επιταγής για λογαριασμό τρίτου76 
Στην περίπτωση αυτή, πραγματικά, εξυπακούεται ότι υπάρχει συμφωνία 
μεταξύ της τράπεζας και του τρίτου, δυνάμει της οποίας ο τρίτος δέχεται να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμά του από την τράπεζα για την πληρωμή των 
επιταγών άλλου. Η πρόβλεψη, κατά το ελληνικό δίκαιο, πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστο κατά το χρόνο της εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή.

Η σύμβαση επιταγής, λειτουργεί ανεξάρτητα από την επιταγή, όπως 
ορίζει έμμεσα το άρθρο 3 §1 εδ. β ν. 5960. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, 
πραγματικά, η επιταγή είναι έγκυρη ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύμβαση 
μεταξύ της τράπεζας και του εκδότη, ακόμα και όταν ο εκδότης δεν έχει 
κεφάλαια στην τράπεζα ή όταν το ποσό της επιταγής υπερβαίνει τα κεφάλαια 
αυτά. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
την επιταγή. Μπορεί να την πληρώσει, όμως, ανταποκρινόμενη στη σχεπκή 
οδηγία του πελάτη της, αν θέλει να τον εξυπηρετήσει, οπότε βέβαια 
δικαιούται να ζητήσει αμέσως από αυτόν τα καταβληθέντα. Αν όμως η 
τράπεζα αρνηθεί να πληρώσει την επιταγή, που είναι και το πιθανότερο, ο 
κομιστής μπορεί να στραφεί κατά του εκδότη και των λοιπών υπογραφέων 
της επιταγής, που επίσης ευθύνονται για την πληρωμή της από αναγωγή.77

Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός που εκδίδει επιταγή ακάλυπτη, δηλαδή 
επιταγή που δεν πληρώθηκε επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα κατά το χρόνο 
τουλάχιστον της πληρωμής, έχει ποινική ευθύνη κατά το άρθρο 79 ν. 5960. Επί 
πλέον, έχει και ευθύνη κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας-914 επόμ. ΑΚ- 
προς αποζημίωση του κομιστή, γιατί η διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. α ν. 5960, 
που θέτει ως προϋπόθεση για την έκδοση της επιταγής την ύπαρξη συμβάσεως 
επιταγής και διαθεσίμων, έχει θεσπισθεί αναμφίβολα και για το συμφέρον του 
κομιστή.

12.Σύμβαση επιταγής και πληρωμή πλαστής επιταγής 78

Η επιταγή, η οποία ως τίτλος εις διαταγή ή στον κομιστή κυκλοφορεί 
με μεγάλη ευχέρεια, διατρέχει τον κίνδυνο πλαστογραφήσεως. Μπορεί 
εύκολα να εφοδιασθεί με υπογραφή που δεν είναι του εκδότη ή να υποστεί 
νοθεία όσο αφορά το ποσό της. Στην περίπτωση αυτή γεννάται το ερώτημα, 
ποια επίδραση θα έχει η πλαστογραφία στη σύμβαση επιταγής και ειδικότερα 
ποιος θα φέρει τον κίνδυνο πληρωμής μιας επιταγής που δεν προέρχεται από 
τον εκδότη της ή που το ποσό της είναι μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο 
εκδόθηκε. Το θέμα αυτό απασχόλησε σοβαρά τη συνδιάσκεψη της Γενεύης. 
Επειδή όμως δεν επιτεύχθηκε σύμπτωση απόψεων, έμεινε τελικώς αρρύθμιστο, 
για να το αντιμετωπίσουν οι εσωτερικές νομοθεσίες των συμβαλλόμενων 
κρατών. Επειδή ο κίνδυνος της πλαστογραφίας στην επιταγή είναι μεγάλος,

76 άρθρο 6 § 2  ν. 5960
77 άρθρα 40 επόμ. ν .5960
78 Αλίκης Κ ιάντοο-Π αμπούκη, «Δίκαιο Αξιογράφων»,§84, σελ.341-345
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τόσο ο πελάτης όσο και η τράπεζα έχουν υποχρέωση αυξημένης επιμέλειας. Ο 
πελάτης, ειδικότερα, οφείλει να εκδίδει τις επιταγές του σε έντυπα από τη 
δεσμίδα επιταγών που του χορήγησε η τράπεζα, να τηρεί τη σειρά 
αριθμήσεως και, ιδίως, να φυλάγει με επιμέλεια τη δεσμίδα αυτή ώστε να μην 
περιέρχεται στα χέρια προσώπων που θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρησή 
της. Αν χάσει τη δεσμίδα ή παρατηρήσει την αφαίρεση κάποιου φύλλου της, 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα. Επίσης, οφείλει να μη 
διευκολύνει τη νόθευση γνήσιας επιταγής με αμελή ή ατελή συμπλήρωση του 
σχετικού εντύπου. Από την πλευρά της, πάλι, η τράπεζα οφείλει να φυλάσσει 
δείγμα υπογραφής του πελάτη και να αντιπαραβάλλει προς αυτό την 
υπογραφή κάθε επιταγής που εμφανίζεται προς πληρωμή. Υποσιηρίζεται ότι 
ο έλεγχος της υπογραφής αρκεί να γίνεται με αντιπαραβολή προς το δείγμα, 
γιατί η ταχύτητα των τραπεζικών συναλλαγών δεν επιτρέπει πιο επισταμένο 
έλεγχο79. Εξάλλου, όταν η τράπεζα ειδοποιηθεί από τον πελάτη για την 
απώλεια της δεσμίδας των επιταγών, για αφαίρεση φύλλου ή για παραποίηση 
του ποσού της επιταγής, δεν επιτρέπεται να πληρώσει. Ακόμα, αν η ίδια 
παρατηρήσει ύποπτο σημείο στην επιταγή ή σιη συμπεριφορά του κομιστή, 
οφείλει να μην πληρώσει προτού σονεννοηθεί με τον πελάτη της. Εντέλει, δεν 
πρέπει στο θέμα του ελέγχου να παραβλέπεται και το γεγονός ότι οι τράπεζες 
είναι τέλεια οργανωμένες επιχειρήσεις και μια ενδεχόμενη ανεπάρκεια τους 
για επιμελή έλεγχο είναι αδικαιολόγητη και σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να αποβαίνει σε βάρος του πελάτη της. Άλλωστε, οι τράπεζες 
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την ευθύνη τους από παρόμοιους 
κινδύνους με ασφάλιση. Αν υπάρχει παράβαση της επιβαλλόμενης επιμέλειας 
του ενός από τους συμβαλλόμενους, η ευθύνη της πλαστογραφίας 
καταλογίζεται σ'αυτόν. Ακριβέστερα, αν η παράβαση της επιβαλλόμενης 
επιμέλειας αφορά τον πελάτη, η ευθύνη για την πληρωμή της βαρύνει τον 
ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεκμήριο υπαιτιότητας σε βάρος της τράπεζας 
και ότι, συνεπώς, αυτή βαρύνεται με το να καταρρίψει το τεκμήριο αυτό, 
υποδεικνύοντας την υπαιτιότητα του πελάτη της προκειμένου να απαλλαγεί 
από την ευθύνη της. Αν συντρέχει κοινή υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων, το 
ζήτημα θα λυθεί με βάση το άρθρο 300 ΑΚ.

Συνήθως, οι τράπεζες συνομολογούν απαλλακπκές ρήτρες, με τις 
οποίες προσπαθούν να επιρρίψουν στον πελάτη τον κίνδυνο από 
πλαστογραφία.80Συνεπώς, οι ρήτρες αυτές είναι έγκυρες, εφόσον δεν αφορούν 
απαλλαγή για βαρύ πταίσμα της τράπεζας ή των υπαλλήλων της κατά το 
σχετικό έλεγχο. Μάλιστα, η τραπεζική επιχείρηση θα μπορούσε να εμπέσει 
στην έννοια των επιχειρήσεων εκείνων, για την άσκηση των οποίων 
απαιτείται παραχώρηση της αρχής. Και τότε οι ρήτρες αυτές θα έπρεπε να 
θεωρηθούν ότι δεν απαλλάσσουν την τράπεζα από την ευθύνη της, 
οποιοδήποτε και αν είναι το πταίσμα, το δικό της ή των υπαλλήλων της.

79 Πάντως, η Π ολ.Π ρω τ.Θ εσσ/κης 3 0 0 9 /1 9 9 5  Ε Ε Δ 1995 255 είναι αυστηρότερη, απαιτεί 
επισταμένο έλεγχο εκ μέρους της τράπεζας, παρά την ταχύτητα των τραπεζικών συναλλαγών, 
ως επιμέλεια επιβαλλόμενη από τα συναναλλακτικά ήθη.
80 Το κύρος των ρητρών αυτών πρέπει να εκτιμηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρω ν 332  και 
334 § 2 ΑΚ.
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Πάντως, η σημασία των ρητρών αυτών, εφόσον βέβαια θεωρηθούν 
έγκυρες, δεν είναι ότι η τράπεζα απαλλάσσεται από την ευθύνη της τελείως. Η 
σημασία τους είναι: πρώτον, ότι η τράπεζα απαλλάσσεται από την ευθύνη της 
όταν δεν βαρύνεται με πταίσμα, δικό της ή των υπαλλήλων της και δεύτερον, 
ότι μετατίθεται το βάρος της αποδείξεως στον πελάτη της για το ότι η τράπεζα 
δεν τήρησε την προσήκουσα επιμέλεια. Ο πληρωτής έχει δικαίωμα να αξιώσει 
επιστροφή πληρωμής του που έγινε προς μη δικαιούχο, γιατί η καταβολή (ή η 
υπόσχεσή της) είναι αχρεώστητη (ΑΚ 904). Η αξίωση αυτή αδικαιολόγητου 
πλουτισμού διευκολύνεται στη λογιστική και τη δίγραμμη επιταγή, γιατί η 
πληρώτρια τράπεζα έχει το βάρος να καταβάλλει σε κατονομαζόμενο 
πρόσωπο και μάλιστα γνωστό της από συναλλαγές ή σύμβαση 
λογαριασμού.81

13.Τυπικά στοιχεία της επιταγής82

Η επιταγή, για να είναι έγκυρη, πρέπει να συντάσσεται κατά τύπο 
αυστηρά καθορισμένο. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής απαριθμούνται στο 
άρθρο 1 ν. 5960 και είναι τα ακόλουθα:

π Η ονομασία «επιταγή», που πρέπει να καταχωρείται στο κείμενο του 
τίτλου και να εκφράζεται στη γλώσσα στην οποία αυτός είναι 
συνταγμένος.83 Συνεπώς, εκφράσεις όπως «εντολή», «διαταγή», 
«έκταξη» κ.ά., δεν αρκούν ως τυπική προϋπόθεση της επιταγής. 

α Η απλή και καθαρή εντολή περί πληρωμής ορισμένου ποσού84, εντολή 
που απευθύνεται στον πληρωτή. Η εντολή αυτή, πρέπει να αναφέρεται 
μόνο σε χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με τους νόμους που προστατεύουν 
το εθνικό νόμισμα, το ποσό της επιταγής πρέπει να εκφράζεται σε 
δραχμές.85 Το ποσό αυτό εξάλλου πρέπει να είναι ορισμένο. Αν 
αναγράφεται πολλές φορές και ορίζεται σε διαφορετικά ύψη , προς 
αποφυγή ακυροτήτων ,το άρθρο 9 του ν.5960 αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα μα ερμηνευτικούς κανόνες. Η ρήτρα τόκων δεν επιτρέπεται 
στην επιταγή και αν τυχόν περιληφθεί ,θεωρείται ως μη γραμμένη.86 

° Το όνομα εκείνου που οφείλει να πληρώσει.87Στην επιταγή αυτός που 
οφείλει να πληρώσει-προς τον οποίο απευθύνεται η εντολή-λέγεται 
πάντα «πληρωτής» και ποτέ «αποδέκτης».88 Ως πληρωτής στην επιταγή

81 ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,τ 2,§12,σε\.112
82Α Λ ΙΚ Η  ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜ ΠΟΥΚΗ ., «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» 5η ΕΚΔΟΣΗ., § 85 
σελ.345ως351.
83 άρθρο 1 εδ. 1 ν. 5960
84 άρθρου 1 εδ. ν. 5960
85 Κατά το δίκαιο της επιταγής, πάντως, το ποσό απτό μπορεί να εκφραοθεί και σε ξένο 
νόμισμα άρθρο 36 ν .5960 ποο ρυθμίζει τα σχετικά προβλήματα.
86 Ά ρθρο 7  ν.5960
87 Ά ρθρο 1 εδ. 3 ν .5960
88 Στην επιταγή η αποδοχή απαγορεύεται ρητά-άρθρο 4 ν.5960
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δεν μπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά μόνο τραπεζίτης?9. 
Μάλιστα, αν πρόκειται για ελληνική επιταγή, δηλαδή για επιταγή που 
έχει εκδοθεί και είναι πληρωτέα σιην Ελλάδα, ως πληρωτής πρέπει 
απαραιτήτως να ορίζεται ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ασκεί τραπεζικές εργασίες. Αντίθετα, 
αν πρόκειται για διεθνή επιταγή, δηλαδή για επιταγή που δεν 
εκδόθηκε ή δεν είναι πληρωτέα στην Ελλάδα, ως πληρωτής μπορεί να 
ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ασκεί 
τραπεζικές εργασίες ή που εξομοιώνεται από το νόμο με τραπεζίτη89 90. 
Αλλά η απαίτηση αυτή, όσο αφορά τη διεθνή επιταγή, δεν επιβάλλεται 
επί ποινή ακυρότητας της επιταγής. Ως πληρωτής μπορεί να ορισθεί 
και ο ίδιος ο εκδότης, αλλά μόνο όταν πρόκειται για επιταγή που 
εκδίδεται μεταξύ διαφόρων καταστημάτων του ίδιου εκδότη91'92. Ο 
νόμος θέσπισε την απαγόρευση αυτή, για να προλάβει τον κίνδυνο η 
επιταγή να υποκατασιήσει το χρήμα. Πραγματικά, δεδομένου ότι οι 
τράπεζες είναι φερέγγυοι οργανισμοί, οι επιταγές που εκδίδονται στον 
κομιστή μεταξύ καταστημάτων της ίδιας τράπεζας θα μπορούσαν με 
ευχέρεια να κυκλοφορούν αντί για χρήμα. Ο προσδιορισμός του 
ονόματος του πληρωτή στην επιταγή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
που να μη μένουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά του. Επειδή 
στην επιταγή ο πληρωτής είναι νομικό πρόσωπο, υποστηρίζεται ότι δεν 
πρέπει να αναφέρονται περισσότεροι πληρωτές, έστω και αθροιστικά, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, με αποτέλεσμα την ανάσχεση της 
κυκλοφοριακής ικανότητας της επιταγής.93 Το κόρος της επιταγής δεν 
βλάπτεται, αν τυχόν αναγράφεται εσφαλμένο όνομα ή όνομα 
ανυπάρκτου αλλά πάντως πιθανού πληρωτή. Στην περίπτωση αυτή η 
επιταγή λειτουργεί σιην ευθύνη του εκδότη και των άλλων 
υπογραφέων της.

α Η σημείωση του τόπου πληρωμής 94. Το στοιχείο αυτό, κατ’ουσΐα, δεν 
είναι απαραίτητο για το κύρος της επιταγής, γιατί αναπληρώνεται από 
διάφορα στοιχεία της, ενδεχόμενα ή απαραίτητα. Έτσι, βάσει των 
ερμηνευτικών κανόνων του άρθρου 2 ν. 5960, ισχύουν κατ'αρχή τα 
ακόλουθα: Όταν δεν σημειώνεται τόπος πληρωμής, η επιταγή 
θεωρείται πληρωτέα στον τόπο που τυχόν σημειώνεται κοντά στο 
όνομα του πληρωτή.95 Και αν κοντά στο όνομα του πληρωτή 
σημειώνονται περισσότεροι τόποι, η επιταγή δεν είναι άκυρη, αλλά 
θεωρείται πληρωτέα στον πρώτο σημειούμενο τόπο.96 Αν ο τόπος 
πληρωμής δεν μπορεί να αναπληρωθεί κατά τον τρόπο αυτό και πάλι

89 άρθρο 3 § 1 εδ. α ν. 5960
90 άρθρα 3 1  εδ. α και 54  ν . 5960
91 άρθρο 6 § 3 εδ. β ν. 5960
92 Επιταγή «εμού του ιδίοο»
93 Βλ. Αναστασιάδη, Π, § 44  οελ. 177
94 άρθρο 1 εδ. 4  ν. 5960
95 άρθρο 2  § 2 εδ. β ν. 5960
96ά ρ θ ρ ο 2 § 2 ε δ .  β ν . 5960
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δεν βλάπτεται το κύρος της επιταγής αλλά θεωρείται πληρωτέα στον 
τόπο εκδόσεώς της.97 Αν δεν αναφέρεται και τόπος εκδόσεως, η επιταγή 
είναι άκυρη, όχι μόνο γιατί δεν χωρεί αναπλήρωση του τόπου 
πληρωμής που λείπει, αλλά και γιατί της λείπει ένα ακόμα στοιχείο.

° Η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου εκδόσεως 98 Αν λείπει ο 
τόπος εκδόσεως, η επιταγή θεωρείται ότι εκδόθηκε στον τόπο που 
αναφέρεται κοντά στο όνομα του εκδότη.99 Αν λείπει και η ένδειξη 
αυτή, όπως και αν δεν σημειώνεται η χρονολογία εκδόσεως, η επιταγή 
είναι άκυρη 100 Τα δυο αυτά στοιχεία είναι βασικής σημασίας για τη 
λειτουργία της επιταγής. Από τη χρονολογία εκδόσεως καθορίζεται η 
έναρξη της προθεσμίας εμφανίσεως της επιταγής και της παραγραφής, 
καθώς και η ικανότητα του εκδότη. Γι'αυτό, η σημείωση ανύπαρκτης 
χρονολογίας εκδόσεως, δηλαδή χρονολογίας που δεν ανταποκρίνεται 
στο εν χρήση ημερολόγιο, επιφέρει ακυρότητα επιταγής. Ο τόπος 
εκδόσεως, εξάλλου, είναι αποφασιστικός για τον καθορισμό του 
εφαρμοστέου δικαίου σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αν ο 
χρόνος και ο τόπος εκδόσεως της επιταγής δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, δεν βλάπτεται το κόρος της επιταγής. Γι’αυτό και η 
προχρονολόγηση ή μεταχρονολόγηση της επιταγής είναι αδιάφορες 
για το κόρος της επιταγής.101 Η επιταγή, είναι πληρωτέα πάντα ενόψει 
και κάθε αντίθετη ένδειξη θεωρείται ως μη γραμμένη (άρθρο 28 § 1 ν. 
5960). Η επιταγή, μάλιστα, είναι πληρωτέα μέσα σε οκτώ ημέρες από τη 
χρονολογία εκδόσεώς της (άρθρο 29 § 1 ν. 5960). Είναι φανερό, λοιπόν, 
ότι η προχρονολόγηση συντομεύει το χρόνο εμφανίσεως της επιταγής, 
ενώ η μεταχρονολόγηση επιμηκύνει το χρόνο αυτόν και μαζί τη ζωή 
της επιταγής, αυτό αν και επιτρέπεται από το νόμο (άρθρο 28 § 2 ν. 
5960), δίνει αφορμή σε καταχρήσεις και δημιουργεί προβλήματα στις 
συναλλαγές.

π Η υπογραφή του εκδότη.102 Η επιταγή μπορεί να εκδοθεί με 
αντιπρόσωπο103, βάσει των αρχών είτε της έμμεσης 104είτε της άμεσης 
αντιπροσωπείας105

Συνήθως, οι τράπεζες παραδίδουν στον πελάτη, που έχει λογαριασμό
σ'αυτές, βιβλιάριο (δεσμίδα) εντύπων επιταγών για να γράφει πάνω
σ'αυτές τις επιταγές του. Τα έντυπα αυτά φέρουν αποτυπωμένο το αριθμό

97 άρθρο 2  § 3  ν . 5325
98 άρθρο Γ εδ . 5  ν . 5960
99 άρθρο 2  §  4  ν. 5960
ι°° άρθρο 2  § 1 ν . 5960
101 Βλ. Γεωργακόποολο, § 1 0 IV 2  σελ.91.
102 Άρθρο 1 εδ. 6 ν. 5960
103 ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,τ 2, Β ’ ΚΕΦ. Ή, β ’χαι ββ' 
σελ.90
104 Ά ρθρο 6 § 2  ν. 5960
105 Ά ρθρο 11 ν. 5960
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το» λογαριαομού του πελάτη και αύξοντα αριθμό πο» είναι 
αποτοπωμένος και στο σιέλεχος του βιβλιαρίου. Ο πελάτης εκδίδει την 
επιταγή, συμπληρώνοντας ένα έντυπο με τη σειρά του αύξοντα αριθμού, 
κόβει την επιταγή από το σιέλεχος και την παραδίδει σ’αυτόν υπέρ του 
οποίου την εκδίδει. Η χρησιμοποίηση των εντύπων αυτών για την έκδοση 
των επιταγών, διευκολύνει την τράπεζα στον έλεγχο της γνησιότητας της 
επιταγής, αλλά και τον πελάτη στην παρακολούθηση της κινήσεως του 
λογαριασμού του, που μπορεί να τη σημειώσει στο τέλος του βιβλιαρίου. 
Πολλές φορές οι τράπεζες συμφωνούν με τον πελάτη ότι θα πληρώνουν 
μόνο επιταγές που εκδίδονται στα έντοπα αυτά. Η συμφωνία αυτή δεν 
είναι δυνατό να ανυψώσει το έντυπο σε τοπικό στοιχείο του κύρους της 
επιταγής, αφού αυτό δεν επιβάλλεται από διάταξη νόμου. Οπωσδήποτε, 
όμως, αποτελεί περιεχόμενο της συμβάσεως επιταγής 106. Η συμφωνία 
αυτή αφορά μόνο τις σχέσεις πελάτη και τράπεζας και επιτρέπει στην 
τράπεζα να αρνείται να πληρώσει επιταγές του πελάτη της που εκδόθηκαν 
ελεύθερα, όπως λέγεται, σε ένα κοινό χαρτί και όχι σε έντυπο της 
τράπεζας. Η παραβίαση της συμφωνίας αυτής, συνεπώς, από την πλευρό 
του πελάτη, δεν επηρεάζει το κύρος της επιταγής καθαυτήν107. Έτσι, η 
επιταγή που εκδίδεται ελεύθερα, δηλαδή όχι σε έντυπο της τράπεζας, ή 
που εκδίδεται σε έντυπο της τράπεζας αλλά δεν αναφέρει τον αριθμό του 
λογαριασμού του πελάτη, είναι καθ’όλα έγκυρη και υποχρεώνει τον 
εκδότη και τους άλλους υπογραφείς και, σε περίπτωση αρνήσεως 
πληρωμής της από την τράπεζα, γεννά ευθύνη τους από αναγωγή.

14.Έλλειψη τυπικών στοιχείων της επιταγής- Ρήτρες στην 
επιταγή108

Η επιταγή είναι και αυτή τυπικό αξιόγραφο. Το άρθρο 2 § 1 ν. 5960 
ορίζει ότι ο τίτλος από τον οποίο λείπει ένα από τα σιοιχεία του άρθρου 1 δεν 
ισχύει ως επιταγή. Κατ’εξαίρεση, η επιταγή είναι έγκυρη, αν πρόκειται για 
στοιχείο το οποίο, κατά τις §§ 2-4 του ίδιου άρθρου, αναπληρώνεται από 
άλλα στοιχεία του κειμένου του τίτλου. Οι περιπτώσεις, στις οποίες χωρεί 
αναπλήρωση στοιχείου που λείπει, είναι οι ακόλουθες:

106 Της οποίας, μάλιστα, όπως ήδη σημειώθηκε (§ ΣΥΜ ΒΑ ΣΗ  ΕΠ ΙΤΑΓΗ Σ), η  ύπαρξη 
συνάγεται από την κατοχή βιβλιαρίου εντύπων εκ μέρους του πελάτη.
107 Α πό το  ίδιο πνεύμα διέπονται και οι Μ ον. Πρωτ. Α θ. 1 7 3 3 2 /1 9 8 2  Ε Ε Δ 1985 477  και Εφ. Αθ. 
2 9 8 0 /1 9 8 3  ΕΕΔ  1984 446 , Εφ. Ιωαν. 5 5 /1 9 9 1  ΕΕΔ 1 992100 , οι οποίες δέχονται ότι η  αναγραφή  
του λογαριασμού του  εκδότη και ο αριθμός της επιταγής, αντίστοιχα, δεν είναι στοιχεία του  
κύρους της επιταγής.
108 ΑΛΙΚΗ  ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜ ΠΟΥΚΗ ., «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» 5η ΕΚΔΟΣΗ., §86 ,σελ.352- 
354



32

α. Αν λείπει ο τόπος πληρωμής, ως τόπος πληρωμής θεωρείται αυτός 
που σημειώνεται κοντά στο όνομα του πληρωτή. Αν, μάλιστα, κοντά στο 
όνομα του πληρωτή σημειώνονται περισσότεροι τόποι, η επιταγή είναι 
πληρωτέα στον τόπο που σημειώνεται πρώτος. Αν δεν υπάρχει παρόμοια 
σημείωση, ως τόπος πληρωμής θεωρείται ο τόπος εκδόσεως(άρθρο 2 §§ 2 και 3 
ν.5960).

β. Αν δεν σημειώνεται τόπος εκδόσεως, η επιταγή θεωρείται ότι εκδόθηκε στον 
τόπο που σημειώνεται κοντά στο όνομα του εκδότη(άρθρο 2 § 4 ν. 5960) και 
όχι απαραίτητα δίπλα στην υπογραφή του. Αν δεν υπάρχει και η σημείωση 
αυτή, η επιταγή είναι άκυρη.

° Η επιταγή, από την οποία λείπουν ένα ή περισσότερα στοιχεία, μπορεί 
να είναι λευκή επιταγή109, δηλαδή, επιταγή ατελής κατά την έκδοσή της, 
η οποία όμως κατά συμφωνία των ενδιαφερομένων μπορεί να 
συμπληρωθεί εκ των υστέρων. Τη λευκή επιταγή προβλέπει το άρθρο 13 
ν. 5960110.

π Τέλος, η επιταγή από την οποία λείπει ένα στοιχείο του άρθρου 1 ν. 5960, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1, «δεν ιοχύει ως επιταγή», δηλαδή δεν είναι 
έγκυρη επιταγή. Από τη διατύπωση του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με 
τις γενικές αρχές του δικαίου, συνάγεται ότι η άκυρη επιταγή, με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 182 ΑΚ, μπορεί να ιοχύσει κατά μετατροπή ως 
άλλου είδους δικαιοπραξία, ακόμα και ως άλλους είδους αξιόγραφο, 
όπως έκταξη ή εμπορική εντολή του άρθρου 76 ν.δ του 1923 κ.ο.κ. Κατά 
τη μετατροπή άκυρης επιταγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το 
γεγονός ότι η επιταγή, κατά βάση, δεν υπόκειται σε χαρτοσήμανση,111 
στην οποία αντίθετα, υπόκεινται τα λοιπά αξιόγραφα και έγγραφα που 
αφορούν χρηματική απαίτηση. Σε μερικά από τα αξιόγραφα αυτά, όπως 
η συναλλαγματική και το γραμμάτιο εις διαταγή, η χαρτοσήμανση 
επιβάλλεται εξαρχής με ποινή ακυρότητας, χωρίς δυνατότητα εκ των 
υστέρων χαρτοσημάνσεώς τους , για άλλα, αντίθετα, η χαρτοσήμανση 
μπορεί να γίνει εκ των υστέρων (άρθρα 3 § 1 και 33 του π.δ του 1931περί 
κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου). Επομένως, η μετατροπή της 
άκυρης επιταγής σε αξιόγραφα της πρώτης κατηγορίας πρέπει να 
αποκλεισθεί Η μετατροπή σε αξιόγραφα της δεύτερης κατηγορίας δεν 
αποκλείεται, αλλά το έγγραφο της άκυρης επιταγής θα πρέπει να

109 ΕΜ Μ Α Ν Ο ΥΗ Λ  ΙΣ Α Κ Ε Λ Α Η Σ , «Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟ Υ ΛΟ ΓΙΣΤΗ»,§99.15 ,γ  ,σελ.717
110 Υπάρχει μάλιστα πλούσια νομολογία για τη λευκή επιταγή. Β λ Α ΙΙ  5 7 7 /1 9 7 9  Ε Ε Δ 1980 262  
(Ν οΒ 1980 368), Εφ.ΑΘ. 10154 /1 9 8 0  ΕΕΔ 1981108 , Α Π  7 5 /1 9 8 1  ΕΕΔ1981 412, Α Π 1 1 9 3 /1 9 8 3  
ΕΕΔ 1984 619, Α Π  1 2 6 8 /1 9 8 9  ΕλλΔνη 1991 797 ,Α Π 1508/1990  ΕΕΔ 199104610 (Βούλευμα), 
Εφ .Θ εσσ/κης 3 3 1 /1 9 9 0  ΕΕΔ 1990 654 (Αρμεν. 1990131), Α Π  8 0 6 /1 9 9 1  (Συμβ.) Π οινΑ ρον. 
1 9 9 1 1 2 4 6 , Μ ον.Π ρω τ.Θ εσσ/κης 6 5 9 /1 9 9 6  ΕπισκΕΔ 1996 737, με παρατηρήσεις Ε. 
ΓκολογκΙνα-Οικονόμου.
111 Βλ,Γεωργακύπουλου, § 1 3 . 1 1 σελ.116.
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χαρτοσημανθεί, με το τέλος χαρτοσήμου που αντιστοιχεί στο αξιόγραφο 
ή τη δικαιοπραξία προς την οποία γίνεται η μετατροπή112.

° Εκτός από το τυπικό της περιεχόμενο, που προβλέπεται από το άρθρο 1 
ν. 5960, η επιταγή μπορεί να περιέχει και άλλα επουσιώδη στοιχεία, τις 
καλούμενες ρήτρες, άλλες από τις οποίες επιτρέπονται και έχουν έννομα 
αποτελέσματα και άλλες απαγορεύονται, με την έννοια είτε ότι 
θεωρούνται ως μη γραμμένες είτε ότι επιφέρουν ακυρότητα της 
επιταγής.113

15.Διαφορές της επιταγής από τη συναλλαγματική114

Η επιταγή, μοιάζει εξωτερικά με τη συναλλαγματική. Και οι δύο είναι 
αφηρημένα αξιόγραφα που περιέχουν εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού. 
Γι’αυτό και πολλές διατάξεις του ν. 5325 «περί συναλλαγματικής και 
γραμματίου εις διαταγήν» επαναλαμβάνονται ή έχουν τις αντίστοιχες τους 
στο ν. 5960 «περί επιταγής». Αλλά μεταξύ επιταγής και συναλλαγματικής 
υπάρχουν και σοβαρές διαφορές που οφείλονται κυρίως στη διαφορετική 
οικονομική λειτουργία τους και, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι η κύρια 
λειτουργία της επιταγής κατά νόμο, είναι να αποτελεί μέσο πληρωμής ενώ 
της συναλλαγματικής είναι να χρησιμεύει ως μέσο παροχής πιστώσεως. Οι 
σπουδαιότερες από τις διαφορές αυτές είναι οι ακόλουθες:

π Πληρωτής στη συναλλαγματική μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, 
ενώ στην επιταγή μπορεί να είναι μόνο τράπεζα (ανώνυμη τραπεζική 
εταιρία) ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ασκεί τραπεζικές 
εργασίες ·115 Η διαφορά αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η επιταγή, ως 
μέσο πληρωμής, προϋποθέτει ότι ο εκδότης έχει διαθέσιμα στον πληρωτή. 
Τα διαθέσιμα προέρχονται συνήθως από καταθέσεις και στην Ελλάδα, 
καταθέσεις επιτρέπεται να δέχονται μόνο τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου.116

α Η συναλλαγματική, αν δεν φέρει ειδική ρήτρα, είναι δεκτική αποδοχής 
ενώ η επιταγή δεν επιδέχεται αποδοχή117. Για να μην καταστρατηγείται η 
ρύθμιση αυτή, ο νόμος απαγορεύει τόσο την οπισθογράφηση όσο και την

112 Π ρβλ. Γεωργακόποολο, § 1 0 1 3 σελ. 89
113 Περισσότερα βλ. στους Αναστασιάδη, Π, § 45  σελ. 191
114 ΑΛΙΚΗ ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜΠΟΥΚΗ., «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» 5η ΕΚΔΟΣΗ., §87,σελ.354-358.
115 άρθρο 3 § 2  ν. 5960
116 Ά ρθρο 4 ν. 2 0 7 6 /1 9 9 2  «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων..», 
άρθρο 1 α .ν 4 6 1 /1 9 3 7  «περί επενδύσεων των διαθεσίμων νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου».
117 άρθρο 4 εδ. β ν. 5960
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τριτεγγύηση της επιταγής από τον πληρωτή.118 Αν επιτρεπόταν στον 
πληρωτή να υπογράψει την επιταγή ως οπισθογράφος ή ως τριτεγγυητής, 
θα μπορούσε αυτός να αναλάβει ευθύνη απέναντι στον κομιστή, έστω και 
μόνο από αναγωγή. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις έχουν σκοπό να 
παρεμποδίσουν την ενίσχυση της πίστεως της επιταγής με την υπογραφή 
του πληρωτή που είναι τράπεζα, δηλαδή ισχυρός και, συνεπώς, φερέγγυος 
οργανισμός. Γιατί η ενίσχυση αυτή θα είχε, ενδεχομένως, ως αποτέλεσμα η 
επιταγή να υποκαταστήσει τα τραπεζογραμμάτια προς βλάβη της 
νομισματικής πολιτικής του κράτους, ή να αλλάξει προορισμό και να 
μετατραπεί σε μέσο παροχής πτστώσεως. Το τελευταίο ενδεχόμενο 
προσπαθεί να αποτρέψει ο νόμος και με το χρονικό περιορισμό που θέτει 
για την εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή. Επί πλέον, όμως, σκοπός 
των απαγορεύσεων αυτών είναι να μη χάσουν την κυκλοφοριακή τους 
αξία οι επιταγές που δεν έχουν αποδοχή. Οπωσδήποτε, η απαγόρευση της 
αποδοχής δεν εμποδίζει την τράπεζα να υποσχεθεί στον εκδότη την 
πληρωμή της επιταγής κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.

π Απαραίτητο στοιχείο του κύρους της συναλλαγματικής είναι η σημείωση 
του ονόματος του λήπτη. Αντίθετα, το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο 
στην επιταγή και, γι'αυτό, δεν αναφέρεται119 ανάμεσα στα τοπικά στοιχεία 
της. Κατά το120,πραγματικά, η επιταγή μπορεί να εκδοθεί και στον 
κομιστή, κάτι που απαγορεύεται στη συναλλαγματική και στο γραμμάτιο 
εις διαταγή. Μάλιστα, η επιταγή που αναφέρει το όνομα του λήπτη με τη 
μνεία «εις τον κομιστήν», ισχύει κατά νόμο ως επιταγή στον κομιστή,121 
ακριβώς όπως η επιταγή που δεν σημειώνει δικαιούχο.122 Η έκδοση της 
επιταγής στον κομιστή επιτράπηκε από το νόμο για να διευκολυνθεί η 
χρησιμοποίηση της επιταγής ως μέσου πληρωμής. Πάντως, απαγορεύεται 
η έκδοση της επιταγής στον κομιστή, όταν πρόκειται για επιταγή που 
εκδίδεται επί του ίδιου του εκδότη,123 όταν, δηλαδή, πληρωτής και εκδότης 
είναι το ίδιο πρόσωπο-που σημαίνει ότι η επιταγή εκδίδεται μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων της ίδιας τράπεζας.- Η απαγόρευση αυτή έχει 
σκοπό, και πάλν να μην αφήσει να επεκταθεί υπερβολικά η χρήση της 
επιταγής ως μέσου πληρωμής, με κίνδυνο η επιταγή να μην 
υποκαταστήσει το χρήμα. Η επιταγή, πάντως, μπορεί να εκδοθεί και εις 
διαταγή. Τότε, όμως, πρέπει να κατονομάζεται σ'αυτήν ο λήπτης είτε με 
ρήτρα «εις διαταγήν» είτε και χωρίς αυτή.124 Τέλος, η επιταγή μπορεί να 
εκδοθεί και ως ονομαστική, όπως και η συναλλαγματική. Αλλά τότε, 
πρέπει όχι μόνο να κατονομάζεται σ’αυτήν ο λήπτης, αλλά και να 
προστίθεται η ρήτρα «ουχί εις διαταγήν» ή άλλη ισοδύναμη.125

118 άρθρα 15 § 2  εδ. β και 25 §2 ν. 5960,αντίστοιχα
119 Στο άρθρο 1 ν. 5960
120 Ά ρθρο 5  § 3  ν. 5960
121 Ά ρθρο 5 § 3  εδ. α ν  5960
122 Ά ρθρο 5 § 3  εδ. β ν . 5960
123 Ά ρθρο 6 ν. 5960
124 Ά ρθρο 5  § 2 ε .  α ν  5960
125 Ά ρθρο 5 § 2  εδ. β ν  5960
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α Η λήξη της συναλλαγματικής μπορεί να προσδιορίζεται κατά τέσσερις 
τρόπους. Η επιταγή, λήγει πάντα εν όψει και κάθε αντίθετη μνεία σ'αυτή 
θεωρείται ως μη γραμμένη.126 Σκοπός της ρυθμίσεως αυτής είναι, και πάλι, 
η διευκόλυνση της λειτουργίας της επιταγής ως μέσου πληρωμής, αλλά και 
η διατήρηση της λειτουργίας αυτής ώστε να μην εκτρέπεται η επιταγή ως 
μέσο παροχής πιστώσεως. Πραγματικά, αν μεταξύ του χρόνου εκδόσεως 
και του χρόνου λήξεως της επιταγής μεσολαβούσε δεσμευτική προθεσμία, 
η επιταγή θα περιείχε παροχή πιστώσεως, πράγμα ακριβώς που ο νόμος 
ήθελε να αποτρέψει. Όμως, η επιταγή μεταχρονολογείται νόμιμα,127 
γεγονός που επιτρέπει την παρεμβολή προθεσμίας μεταξύ της 
πραγματικής και της φερόμενης ημερομηνίας εκδόσεως, που ισοδυναμεί 
με παροχή πιστώσεως. Βέβαια, και η συναλλαγματική μπορεί να εκδοθεΐ 
ενόψει και, μάλιστα, αν δεν αναφέρει χρόνο λήξεως, θεωρείται ότι 
εκδόθηκε εν όψει.128 Αλλά και σιην περίπτωση αυτή υπάρχει διαφορά 
μεταξύ της επιταγής και της ενόψει συναλλαγματικής. Γιατί η 
συναλλαγματική όψεως πρέπει να εμφανισθεί προς πληρωμή σε 
προθεσμία ενός έτους από τη χρονολογία εκδόσεως,129 ενώ η επιταγή 
πρέπει να εμφανισθεί σιη συντομότατη προθεσμία των οκτώ ημερών από 
τη χρονολογία εκδόσεως.130

π Η συναλλαγματική μπορεί να εκδοθεΐ και «επ'αυτού του εκδότου».131 
Στην επιταγή, όμως, αυτό απαγορεύεται κατ’αρχή. Επιτρέπεται μόνο 
κατ'εξαίρεση, όταν πρόκειται για επιταγή που εκδίδεται μεταξύ διαφόρων 
καταστημάτων του ίδιου εκδότη, οπότε, όμως, απαγορεύεται η έκδοση της 
επιταγής στον κομιστή.132

α Τέλος, η επιταγή δεν υποβάλλεται σε χαρτοσήμανση, όπως αντίθετα 
υποβάλλεται η συναλλαγματική (και το γραμμάτιο εις διαταγή). Αυτό, για 
να μην ανακόπτεται η χρήση της επιταγής ως μέσου πληρωμής πράγμα 
που σήμερα ισχύει μόνο κατ'αρχή, γιατί, όπως αναφέρθηκε η επιταγή 
μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να υποβληθεί σε χαρτοσήμανση.

126 Α ρθρο 28 § 1 εδ. β ν . 5960
127 Ά ρθρο 28 § 2  ν. 5960
128 Ά ρθρα 2 § 2  και 33  ν . 5325
129 Ά ρθρο 34 § 2  εδ. α ν. 5325
130 Ά ρθρο 29  §1 ν . 5960
131 Ά ρθρο 3  §2 ν. 5325
132 Ά ρθρο 6 § 3  ν. 5960
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16.Η μεταχρονολογημένη επιταγή133

Την οικονομική λειτουργία της επιταγής ως μέσου πληρωμής προάγει 
ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι 
κυριότερες διατάξεις του ν.5960/1933, που τείνουν προς το σκοπό αυτόν 
είναι:

α. Το άρθρο 28 § 1, κατά το οποίο «Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει» και 
«κάθε αντίθετη μνεία θεωρείται μη γεγραμμένη», και,

β. Το άρθρο 29 § 1, σε συνδυασμό με § 4 , κατά το οποίο «Η επιταγή η 
εκδοθείσα και πληρωτέα εν τη αυτή χώρα εμφανίζεται προς πληρωμήν εντός 
προθεσμίας οκτώ ημερών», με αφετηρία τη σημειούμενη στην επιταγή 
χρονολογία εκδόσεως. Την οικονομική λειτουργία της επιταγής ως μέσου 
πληρωμής, εξάλλου, προάγει αποτελεσματικά και η απαλλαγή της επιταγής 
από την οικονομική επιβάρυνση της χαρτοσημάνσεως.134 Όλες αυτές οι 
διατάίξεις αποβλέπουν στην ταχεία εξόφληση της επιταγής, χωρίς παρεμβολή 
προθεσμίας ανάμεσα στη χρονολογία εκδόσεως και στη χρονολογία 
πληρωμής της επιταγής. Η παρεμβολή προθεσμίας, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η επιταγή δεν χαρτοσημαίνεται, θα μπορούσε να εκτρέψει την 
επιταγή από το σκοπό που της έταξε ο νόμος, να είναι δηλαδή μέσο 
πληρωμής. Προς την κατεύθυνση αυτή, ακριβώς, κινείται και η ρύθμιση του 
νόμου η σχετική με τη μεταχρονολόγηση της επιταγής.135 
Μεταχρονολογημένη είναι η επιταγή, στην οποία σημειώνεται χρονολογία 
μεταγενέστερη από την πραγματική. Η μεταχρονολόγηση αντίκειται σαφώς 
στη λειτουργία της επιταγής ως μέσου πληρωμής. Παρά ταύτα, όμως, η 
δυνατότητα μεταχρονολογήσεως αναγνωρίζεται εμμέσως αλλά και σαφώς 
από το νόμο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 § 2 ν. 5960 ορίζει ότι «Επιταγή 
εμφανιζόμενη προ της ημέρας της σημειούμενης ως χρονολογίας εκδόσεως 
αυτής, είναι πληρωτέα την ημέραν της εμφανίσεως». Ύστερα από συμφωνία 
των μερών, επιτρέπεται η παράταση της ζωής της επιταγής κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματική χρονολογία εκδόσεως έως και 
οκτώ ημέρες μετά τη χρονολογία που αναγράφεται στον τίτλο. Και το γεγονός 
αυτό σημαίνει ότι ο κομιστής, που έλαβε τη μεταχρονολογημένη επιταγή με 
σκοπό να μην την εμφανίσει πριν από την (αναγραφόμενη) χρονολογία 
εκδόσεως, παρέχει στον εκδότη πίστωση για το χρόνο που προαναφέρθηκε 
και ανέξοδα, μάλιστα, αφού η επιταγή δεν χαρτοσημαίνεται. Ο νόμος δεν 
διάκειται ευμενώς προς τη μεταχρονολογημένη επιταγή, αφού, το άρθρο 28 §

133 Αλίκη Κ ιάντοο-Π αμποόκη «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ», 5η ΕΚΔΟΣΗ, § 88 Σελ.358 έως 365  
και Γεωργακόποολος, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τ  2, Β ’ΚΕΦ. § 10. IV. 2
134 Άρθρο 78 ν. 5960, ά ρ θρο  18 § 3 ν. 4 7 5 5 /1 9 3 0 , όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 11 τοο  
ν. 2246 /1952 .
135 Περισσότερα για τη μεταχρονολόγηση της επιταγής, βλ. σε Κιάντοο-Παμποόκη, Η  
μεταχρονολογημένη επιταγή, ΕπισκΕΔ 1995 683 επόμ., όποο και πλήρεις παραπομπές στη 
θεωρία και νομολογία.
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2 επιτρέπει την εμφάνιση της μεταχρονολογημένης επιταγής προς πληρωμή 
και πριν από τη χρονολογία που αναγράφεται σ'αυτήν. Αν η επιταγή δεν 
πληρωθεί στην περίπτωση αυτή, ο κομιστής, τηρώντας τις προϋποθέσεις 
επιμέλειας, μπορεί να ασκήσει αναγωγή κατά του εκδότη και των λοιπών 
υποχρέων.136 Όμως, αν κανένας από τους κομιστές δεν εμφανίσει την επιταγή 
πριν από την αναγραφόμενη χρονολογία εκδόσεως, η επιταγή μπορεί να 
κυκλοφορεί σε όλο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, εξυπηρετώντας την 
παροχή αλλά και την κυκλοφορία της πίστεως. Συνεπώς, συνάγεται ότι η 
μεταχρονολογημένη επιταγή είναι έγκυρη και νόμιμη, αλλά θεωρείται ως 
εξαίρεση, την οποία απλώς ανέχεται ο νόμος, προφανώς, για να περισώσει το 
κύρος της επιταγής στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρξει 
μεταχρονολόγησή της. Εξάλλου, επιτρέποντας στον κομιστή να εμφανίσει τη 
μεταχρονολογημένη επιταγή και πριν από την αναγραφόμενη χρονολογία 
εκδόσεως, ο νομοθέτης θεώρησε ότι θα ανέκοπτε τη μεταχρονολόγηση της 
επιταγής. Η εξαίρεση που καθιερώθηκε, προκάλεσε ένα ρήγμα στον κανόνα 
με απρόβλεπτες διαστάσεις, έτσι ώστε, σήμερα, βασίμως να μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι ανέτρεψε τον κανόνα. Με τη βοήθεια της διατάξεως του 
άρθρου 28 § 2, η επιταγή εξελίχθηκε λαθραίως σε μέσο παροχής πιστώσεως.137

Υπό τα δεδομένα αυτά, η μεταχρονολόγηση δημιουργεί δύο 
προβλήματα, τα οποία προστίθενται στα υπάρχοντα ήδη προβλήματα της 
επιταγής και σχετίζονται το ένα με την ανάκληση της επιταγής και το άλλο με 
τη σημειωθείσα πιστωτική λειτουργία που η μεταχρονολόγηση προσδίδει 
στην επιταγή. Η πιστωτική λειτουργία, την οποία προσκτάται η επιταγή με 
τη μεταχρονολόγηση, δημιουργεί ένα πρόβλημα που έχει και δημοσιονομικές 
προεκτάσεις. Το άρθρο 28 § 2 έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται 
ευρύτατα η επιταγή ως μέσο ανέξοδης παροχής πιστώσεως. Δημιουργείται 
λοιπόν ανάγκη για προεξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών, ενώ, 
εξάλλου με την προεξόφληση των επιταγών διευκολύνεται η τοκογλυφική 
πιστοδότηση των εκδοτών τους. Στο ποσό της μεταχρονολογημένης επιταγής 
μπορεί να συνυπολογίζεται υπέρογκος τόκος, με εξασφαλισμένη την 
πληρωμή του υπό την απειλή των ποινικών κυρώσεων, αν τυχόν η 
μεταχρονολογημένη επιταγή είναι και ακάλυπτη, όπως συμβαίνει συχνά.138

Όλα αυτά, δημιούργησαν μια παραοικονομία στις ελληνικές 
συναλλαγές, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προαγωγή της τοκογλυφίας, 
αλλά οδηγεί και σε στρέβλωση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής του 
κράτους. Μάλιστα, η παραοικονομία αυτή άγγιξε τα όρια του σκανδάλου και 
ανάγκασε πρώτα τη Νομισματική Επιτροπή και ύστερα το νομοθέτη να 
επέμβουν. Η Νομισματική Επιτροπή, κατ’αρχή, με την απόφαση 
238/24.5.1979 «περί διακινήσεως ιδιωτικών επιταγών μέσω των εμπορικών 
τραπεζών» απαγόρευσε στις εμπορικές τράπεζες να δέχονται 
μεταχρονολογημένες «προς αγοράν, είτε προς κάλυψιν με διευκόλυνσιν 
οποιοσδήποτε ενγένει συναλλαγής, είτε ως αξίας προς είσπραξιν, 
παρακαταθήκην ή φύλαξιν». Ο σκοπός της αποφάσεως ήταν διπλός: Πρώτον,

136 Α ρθρα 40  επόμ. ν. 5960
137 Κιάντου-Π αμποόκη, Η  χαρτοσήμανση της επιταγής, ΕλλΔνη 19911625  επόμ. (1626).
138 Α ρθρο 79  ν. 5960
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να ανακόψει την παροχή πιστώσεων από τις τράπεζες με προεξόφληση ή άλλη 
χρησιμοποίηση μεταχρονολογημένων επιταγών. Φυσικά, για να εμποδίσει 
την εκτροπή της επιταγής από μέσο πληρωμής σε μέσο παροχής πιστώσεως. 
Και δεύτερον, να ανακόψει την καταστρατήγηση του νόμου περί τελών 
χαρτοσήμου, η οποία επιτυγχάνεται με το να παρέχεται πίστωση διαμέσου 
μεταχρονολογημένης επιταγής και όχι διαμέσου συναλλαγματικής, όπως 
ήταν φυσικό, με βάση την οικονομική λειτουργία καθενός από τα δύο 
αξιόγραφα. Η απαγόρευση που θέσπισε η απόφαση της Νομισματικής 
Επιτροπής, εντούτοις, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντίθετα, 
έστρεψε τους εμπόρους να προεξοφλούν τις μεταχρονολογημένες επιταγές σε 
ιδιώτες, πράγμα που, προήγαγε την τοκογλυφία και δημιούργησε την 
παραοικονομία που προαναφέρθηκε.

Έτσι, αναγκάσθηκε να επέμβει ο νομοθέτης με το ν. 1957/1991, που 
αφορά τον ενιαίο ειδικό φόρο καταναλώσεως πετρελαιοειδών και «άλλες 
διατάξεις». Ο φορολογικού περιεχομένου αυτός νόμος, ανάμεσα στις «άλλες 
διατάξεις»-και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 με τίτλο «Ρυθμίσεις τραπεζικών 
συναλλαγών και συναφών θεμάτων»-προέβλεψε τα ακόλουθα: α. «Επιταγές 
που προσκομίζονται σας τράπεζες για είσπραξη, ενεχόραση ή φύλαξη 
καταγράφονται σε πινάκια, στα οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο και 
μισό τοις χιλίοις (2,5%ο) και υπολογίζεται στη συνολική αξία των 
καταχωριζομένων εις αυτά επιταγών, β. Καταργείται η υπ'αριθμ. 
238/24.5.1979 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής (ΦΕΚ 180 Α). γ. Οι 
διατάξεις του ν. 5960/1933 δεν θίγονται δια του παρόντος νόμου». Με ας 
ρυθμίσεις αυτές ο νομοθέτης παραδέχθηκε όα οι μεταχρονολογημένες 
επιταγές χρησιμοποιούνται ως μέσο παροχής πιστώσεως. Και, για να πλήξει 
την παραοικονομία, επέτρεψε σας τράπεζες να δέχονται επιταγές με 
πιστωτική λειτουργία, καταργώντας ρητά την απόφαση της Νομισματικής 
Επιτροπής και, μαζί, την απαγόρευση που αυτή είχε θεσπίσει. Για να 
εμποδίσει, την καταστρατήγηση του νόμου για τα τέλη χαρτοσήμου, υπέβαλε 
σε χαρτοσήμανση τις επιταγές που χρησιμοποιούνται για πιστωτικούς 
σκοπούς και για να διασφαλίσει την πληρωμή του χαρτοσήμου, υποχρέωσε 
τις τράπεζες που δέχονται τις επιταγές αυτές να εισπράττουν οι ίδιες και να 
αποδίδουν στο δημόσιο ταμείο το τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, φυσικά, οι 
τράπεζες το κατανέμουν στους πελάτες τους, ανάλογα με τα ποσά των 
επιταγών που προσκομίζει ο καθένας. Ο ν. 1957 δεν απέβλεπε στη μεταβολή 
της επιταγής από όργανο πληρωμής σε όργανο παροχής πιστώσεως. Αυτό 
συνάγεται καθαρά από την παράγραφο 3 του άρθρου 11, όπου ορίζεται ρητά 
ότι «οι διατάξεις του ν. 5960/1933 δεν θίγονται δια του παρόντος νόμου». Και 
όπως είναι γνωστό, ο ν. 5960 κατοχυρώνει κατά τρόπο τέλειο τη λειτουργία 
της επιταγής ως μέσου πληρωμής. Το άρθρο 11 του ν. 1957 αναφέρεται 
γενικώς σε επιταγές και όχι ειδικώς σε μεταχρονολογημένες επιταγές. Γίνεται 
δεκτό, εντούτοις, ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο σε
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μεταχρονολογημένες επιταγές που προσκομίζονται στις τράπεζες προς 
είσπραξη, ενεχΰραση ή φύλαξη.139

Η επέμβαση αυτή του νομοθέιη, δημιουργεί δυο προβλήματα στο 
δίκαιο της επιταγής. Το ένα σχετίζεται με τη δυνατότητα προεξοφλήσεως της 
μεταχρονολογημένης επιταγής και το δεύτερο με τη δυνατότητα ενεχυράσεως 
των μεταχρονολογημένων επιταγών που προσκομίζονται στις τράπεζες. Η 
απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής απαγόρευε στις τράπεζες να δέχονται 
επιταγές προς αγορά, δηλαδή προς προεξόφληση. Το άρθρο 11 ν. 1957, 
αντίθετα, ενώ κατάργησε την απόφαση εκείνη της Νομισματικής Επιτροπής, 
δεν αναφέρεται πλέον σε «αγορά». Η παράλειψη αυτή επιτρέπει να δοθούν 
δύο αντίθετες ερμηνείες: Είτε ότι το άρθρο 11 επιτρέπει εφεξής την 
προεξόφληση και, μάλιστα, χωρίς υποχρέωση χαρτοσημάνσεως, είτε ότι την 
απαγορεύει, αφού επιτρέπει στις τράπεζες να δέχονται επιταγές μόνο προς 
ενεχύραση, είσπραξη ή φύλαξη.

Το άρθρο 11 ν. 1957 επιτρέπει σας τράπεζες να δέχονται ως ενέχυρα τις 
μεταχρονολογημένες επιταγές. Γεννάται το ερώτημα, όμως, πως μπορεί να 
γίνει η ενεχύραση, αφού ο ν. 5960 δεν περιέχει διάταξη αντίστοιχη με αυτές,140 
για τη συναλλαγματική και το γραμμάτιο εις διαταγή. Η σιωπή του ν.5960 
στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη, κατά κρατούσα γνώμη, γιατί 
εναρμονίζεται με τη λειτουργία της επιταγής ως μέσου πληρωμής. Ήδη, όμως, 
ο ν. 1957 αναγνωρίζει το δυνατό της ενεχυράσεως της επιταγής. Και επειδή ο 
ν. 5960 δεν προβλέπει την οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, δεν απομένει 
παρά να αποδεχθούμε τα εξής:Αν πρόκειται για ονομαστικές επιταγές ή για 
επιταγές στον κομιστή, η ενεχύραση μπορεί να γίνει με βάση τα άρθρα 1247 
και 1244 ΑΚ, αντίστοιχα. Και αν πρόκειται για επιταγές εις διαταγή με βάση 
το άρθρο 1261 ΑΚ, δηλαδή με οπισθογράφηση, χωρίς να απαιτείται άλλη 
συμφωνία.141 Σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 1957/1991, έπειτα 
μάλιστα από πέντε χρόνια εφαρμογής τους, εκτιμάται ότι:

° Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, και μάλιστα οι ακάλυπτες 
μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν έπαψαν να εκδίδονται με ολοένα 
αυξανόμενο ρυθμό και να δημιουργούν στις συναλλαγές απαράδεκτες 
καταστάσεις. Οι τράπεζες, βέβαια, χαρτοσημαίνουν τις επιταγές που 
προσκομίζονται σ 'αυτές για πιστωτικούς σκοπούς. Θα μπορούσε να πει 
κανείς, συνεπώς, ότι ο δημοσιονομικός σκοπός που επιδίωξε ο νομοθέτης 
επιτεύχθηκε. Αυτό, όμως, αληθεύει ενμέρει μόνο, για τους ακόλουθους 
λόγους: Πρώτον, χαρτοσημαίνονται μόνο οι επιταγές που προσκομίζονται 
στις τράπεζες. Εκείνες, αντίθετα, που προεξοφλούνται από ιδιώτες και 
θάλπουν κατ’εξοχή την τοκογλυφία, δεν υπάγονται στο ν. 1957 και, 
συνεπώς, διαφεύγουν τη χαρτοσήμανση. Έπειτα, και αυτές που

139 Α υτό διευκρινίσθηκε ρητά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 
1 0 7 2 9 7 7 /5 1 9 9 /0 0 1 4 /7 .8 .1 9 9 1 .
140 Των Ά ρθρω ν 19  και 77  § 1 εδ. β ν  5325
141 Διαφορετικά ενμέρει Κιάντου-Παμπούκη, ό.π., ΕπισκΕΔ 1995 692-694.
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προσκομίζονται στις τράπεζες χαρτοοημαίνονται με ποσοστό, που μαζί με 
την εισφορά υπέρ του ΟΓΑ δεν υπερβαίνει το 3%ο. Ένα ποσοστό, δηλαδή, 
αισθητά χαμηλότερο από εκείνο του 5%ο που ισχύει για τις 
συναλλαγματικές. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι δεν καλύπτεται πλήρως το 
δημοσιονομικό έλλειμμα από τη χρησιμοποίηση της επιταγής αντί της 
συναλλαγματικής.

π Στις προθέσεις του συντάκτη του ν. 1957 μπορεί να ήταν και η 
αποκατάσταση των θεσμών στην αρχική τους λειτουργία. Η επαναφορά 
δηλαδή της επιταγής στο ρόλο της ως οργάνου πληρωμής, ώστε να μείνετ 
μόνο η συναλλαγματική ως όργανο πίστεως. Γιατί, από τη στιγμή που η 
παροχή πιστώσεως με μεταχρονολογημένη επιταγή επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο, εξυπακούεται ότι εκλείπει το κίνητρο που αποτρέπει τους 
εμπόρους να χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική. Εντούτοις, το 
χαμηλότερο ποσοστό χαρτοσήμου, που ισχύει για την επιταγή, δεν αναιρεί 
τελείως το κίνητρο των εμπόρων να χρησιμοποιούν τη 
μεταχρονολογημένη επιταγή αντί της συναλλαγματικής. Αυτό, λοιπόν, σε 
συνδυασμό ότι ο ν.1957 δεν έχει τη δύναμη να εξυγιάνει τις συναλλαγές, 
αποκαθιστώντας τη θεσμική λειτουργία των δυο βασικών αξιογράφων.

17.Μεταβίβαση της επιταγής142

Στη φύση της επιταγής, ως μέσου πληρωμής, ανήκει και η δυνατότητα 
ευχερούς μεταβιβάσεως της. Ο τρόπος μεταβιβάσεως της επιταγής, 
παραλλάσσει ανάλογα με τη μορφή που αυτή πήρε κατά την έκδοσή της. 
Ειδικότερα:

π Η ονομαστική επιταγή -δηλαδή η επιταγή που κατονομάζει ορισμένο 
δικαιούχο και φέρει τη ρήτρα «ουχί εις διαταγή» ή άλλη ισοδύναμη143 
μεταβιβάζεται μόνο κατά τον τόπο και με αποτελέσματα της κοινής 
εκχωρήσεως.144 Η ονομαστική επιταγή εξασφαλίζει τον κομιστή από τον 
κίνδυνο κλοπής απώλειας κ.ά., αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι 
κυκλοφορεί με δυσκολία. Γι’αυτό, στην πράξη, η χρήση της ονομαστικής 
επιταγής περιορίζεται στις περιπτώσεις που αυτή πρόκειται να 
εισπραχθεί από τον ίδιο το λήπτη.

° Επιταγή στον κομιστή, είναι αυτή που εκδίδεται με τη ρήτρα «εις τον 
κομιστήν» ή άλλη ισοδύναμη, με μνεία ή χωρίς μνεία του δικαιούχου,

142 Αλίκη Κ ιάντοο-Π αμποόκη «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ», 5η  ΕΚΔΟΣΗ, §89.οελ.366-370
143 Α ρθρο 5 § 2  εδ. β V. 5960
144 Ά ρθρο 14 § 2  ν. 5960
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καθώς και αυτή που δεν κατονομάζει δικαιούχο.145 Η επιταγή στον 
κομιστή μεταβιβάζεται όπως όλα τα ανώνυμα αξιόγραφα κατά τους 
κανόνες που ισχύουν για τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων, δηλαδή με 
συμφωνία και παράδοση (ΑΚ 1034). Συνεπώς, η επιταγή στον κομιστή 
κυκλοφορεί με μεγάλη ευχέρεια, αλλά συγχρόνως είναι εκτεθειμένη σε 
αυξημένους κινδύνους κλοπής, απώλειας κλπ. Είναι φανερό ότι, με τη 
μεταβίβαση της επιταγής στον κομιστή, δεν δημιουργείται ευθύνη του 
μεταβιβάζοντος απέναντι σ'αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. 
Κατά συνέπεια, παρά τις τυχόν επανειλημμένες μεταβιβάσεις, στην 
επιταγή στον κομιστή υπάρχει ένας μόνο δανειστής (ο κομιστής) και 
ένας μόνο οφειλέτης (ο εκδότης). Η επιταγή στον κομισιή, πάντως, 
μπορεί και να οπισθογραφηθεί. Η οπισθογράφησή της, όμως, δεν έχει 
πλήρη αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, δεν έχει μεταβιβαστικό και 
νομιμοποιητικό αποτέλεσμα. Έχει μόνο εγγυητικό αποτέλεσμα, δηλαδή 
καθιστά τον οπτσθογράφο υπεύθυνο από αναγωγή για την πληρωμή της 
επιταγής.146

° Επιταγή εις διαταγή, είναι αυτή που εκδίδεται υπέρ ορισμένου 
δικαιούχου με τη ρήτρα «εις διαταγή» ή και χωρίς αυτή.147 Η επιταγή 
που είναι εις διαταγή μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση.148 Μπορεί, 
όμως, να μεταβιβασθεί και με εκχώρηση.149 Η οπισθογράφηση της 
επιταγής εις διαταγή έχει μεταβιβαστικό, εγγυητικό και νομιμοποιητικό 
αποτέλεσμα,150 μπορεί να είναι λευκή,151 λόγω πληρεξουσιότητας152 και 
μάλιστα φανερή ή καλυμμένη,153 Καθώς και όψιμη.154 Ο ν. 5960 δεν 
περιέλαβε διάταξη περί οπισθογραφήσεως της επιταγής λόγω ενεχύρου, 
αντίστοιχη προς τη διάταξη του άρθρου 19 ν. 5325 περί 
συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγή. Η παράλειψη αυτή 
φαίνεται να είναι εσκεμμένη. Πραγματικά η οπισθογράφηση λόγω 
ενεχύρου στην επιταγή δεν φαίνεται να έχει πρακτική σημασία. Γιατί η 
επιταγή, ως μέσο πληρωμής, υπόκειται σε πολύ σύντομη προθεσμία 
εμφανίσεως και, συνεπώς, δεν προσφέρεται για να χρησιμεύσει προς 
εξασφάλιση απαιτήσεως.155 Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, ακόμα,

145 Ά ρ θρο 5  § 3  ν. 5960
146 Ά ρθρο 20  ν.5960
147 Ά ρθρο 5  § 2  εδ. α  ν . 5960
148 Ά ρθρο 14 § 1  ν .5 9 6 0
149 Για τη μεταβίβαση της επιταγής με εκχώρηση βλ. Κιάντοο-Παμποόκη, Μεταβίβαση 
τραπεζικής επιταγής με εκχώρηση, κλπ., γνωμοδότηση, ΕλλΔνη 1989 914
150 Ά ρθρα  17-19 ν .5 9 6 0
™ Ά ρθρο 16 § 2  ν .5960
152 Ά ρθρο 23  ν. 5960

153 Βλ. ενδεικτικά Εφ.ΑΘ. 7 5 7 5 /1 9 7 9  Ε Ε Δ 1980 267, Α Π  2 1 6 8 /1 9 8 6  Ε Ε Δ 1988 75, Εφ. Αθ. 
7 5 7 5 /1 9 7 9  Ε Ε Δ 1980 267.
154 Ά ρθρο 24  § 1 ν .5960 Βλ. ενδεικτικά Πολ.Πρωτ.ΑΘ. 4 1 8 3 /1 9 7 7  ΕΕΔ 1977 442
155 Βλ. Α ναστασιάδη, Π, § 64α σελ.278-279, Δελούκα, § 204 σελ. 251. Α ντίθετα, ο 
Γεωργακόποολος, § 12  V  3  σελ. 115, φαίνεται να δέχεται την ενεχορική οπισθογράφηση της 
επιταγής.
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ότι η παράλειψη αυτή μαρτυρεί την πρόθεση του νομοθέτη να 
διαφυλάξει την επιταγή αποκλειστικά ως μέσο πληρωμής και να 
αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της ως μέσου εξυπηρετήσεως της πίστεως. 
Η ενεχύραση της επιταγής, είναι δυνατή κατά τις διατάξεις του κοινού 
δικαίου, και ειδικά της επιταγής, εις διαταγή, βάσει του άρθρου 1251 
ΑΚ.156 Υπό τις συνθήκες αυτές, φυσικά, δεν είναι δυνατή η καλυμμένη 
οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου. Το άρθρο 11 ν. 1957/1991, το οποίο 
υπέβαλε σε χαρτοσήμανση τις επιταγές που χρησιμοποιούνται για 
πιστωτικούς σκοπούς (τις μεταχρονολογημένες), αναφέρεται σε επιταγές 
που προσκομίζονται στις τράπεζες για ενεχύραση. Η διάταξη αυτή, 
συνεπώς, λαμβάνει ως δεδομένη τη δυνατότητα ενεχυράσεως της 
επιταγής. Υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο 11 του ν. 1957 αναγνώρισε 
εμμέσως τη δυνατότητα οπισθογραφήσεως της επιταγής λόγω ενεχύρου. 
Πάντως η οπισθογράφηση της επιταγής εις διαταγή έχει ορισμένες 
ιδιορρυθμίες σε σχέση με την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής.

Η οπισθογράφηση προς τον πληρωτή ισχύει μόνο ως εξόφληση.157 
Συνεπώς, η οπισθογράφηση αυτή δεν έχει μεταβιβαστικό ούτε εγγυητικό 
αποτέλεσμα, αποτελεί απλώς απόδειξη εξοφλήσεως της επιταγής. Η 
απαγόρευση οπισθογραφήσεως προς τον πληρωτή οφείλεται στο ότι η επιταγή 
είναι μέσο πληρωμής και ότι, συνεπώς, ο προορισμός της εξαντλείται όταν 
περιέλθει στα χέρια του πληρωτή. Κατ'εξαίρεση, που η ίδια διάταξη του 
άρθρου 15 § 4 εδ β ν. 5960 καθιερώνει, η οπισθογράφηση προς τον πληρωτή 
είναι ισχυρή, όταν ο πληρωτής έχει περισσότερα υποκαταστήματα και η 
οπισθογράφηση γίνεται προς υποκατάστημα διάφορο εκείνου επί του οποίου 
έχει εκδοθεί η επιταγή. Οπισθογράφηση από τον πληρωτή απαγορεύεται και 
αν γίνει είναι άκυρη.158 Η απαγόρευση αυτή αποβλέπει στο να αποκλείσει την 
καταστρατήγηση της απαγορεύσεως αποδοχής της επιταγής, αφού η 
οπισθογράφηση από τον πληρωτή θα δημιουργούσε ευθύνη του από 
αναγωγή, την οποία όμως ο νομοθέτης θέλησε να αποκλείσει οπωσδήποτε.

Η έννοια της όψιμης οπισθογραφήσεως στην επιταγή είναι κάπως 
ευρύτερη από αυτή στη συναλλαγματική. Στη συναλλαγματική, πραγματικά, 
όψιμη είναι η οπισθογράφηση που γίνεται μετά τη σύνταξη διαμαρτυρικού ή 
την παρέλευση της προθεσμίας για τη σύνταξη διαμαρτυρικού.159 Στην 
επιταγή, όμως, όιμιμη είναι η οπισθογράφηση που γίνεται είτε μετά τη 
σύνταξη διαμαρτυρικού (ή μετά ισοδύναμη βεβαίωση της πληρώτριας 
τράπεζας πάνω στην επιταγή), είτε μετά τη λήξη της προθεσμίας προς 
εμφάνιση.160 Δηλαδή, η οπισθογράφηση στην επιταγή είναι όψιμη, 
οπωσδήποτε, αν γίνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εμφανίσεως, έστω και

156 Βλ. Αναστασιάδη, Π § 64α σελ. 278 και σημ. 219, Δελούκα, § 204 σελ. 251. Αντίθετα, ο 
Γεωργακόπουλος, § 12 V  3  σελ. 115, φαίνεται να δέχεται την ενεχορική οπισθογράφηση της 
επιταγής.
157 Ά ρθρο 15 § 4  εδ. α ν. 5960
158 Ά ρθρο 15 § 2  εδ. ν. 5960
159 Ά ρθρο 20 § 1 εδ. α ν. 5960, προηγ. § 44  Π.
160 Ά ρθρο 24 § 1 εδ. α ν .5960
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αν δεν έχει λήξει η προθεσμία συντάξεως διαμαρτυρικού, όπως αντίθετα 
συμβαίνει στη συναλλαγματική.

18.Τριτεγγύηση της επιταγής161

Ο θεσμός της τριτεγγυήσεως ισχύει και στην επιταγή, όπως σιη 
συναλλαγματική και στο γραμμάτιο εις διαταγή. Αλλά στην επιταγή η 
σημασία της τριτεγγυήσεως είναι ελάχιστη,162 αφενός γιατί η επιταγή, κατά 
τον προορισμό της, είναι όργανο πληρωμής και όχι όργανο πίστεως και 
αφετέρου γιατί η ζωή της επιταγής είναι πολύ σύντομη και η κυκλοφοριακή 
της αξία βασίζεται κυρίως σιη φερεγγυότητα του εκδότη. Εν τούτοις, η 
τριτεγγύηση έχει κάποια σημασία στην επιταγή, κυρίως για την περίπτωση 
που ο εκδότης είναι άγνωσιος και ο κομισιής θέλει να προεξοφλήσει την 
επιταγή.163 Γι’αυτό, ακριβώς, ο ν. 5960 προβλέπει και ρυθμίζει την 
τριτεγγύηση σια άρθρα 25-27.

Στην επιταγή απαγορεύεται η τριτεγγύηση από τον πληρωτή.164 Η 
απαγόρευση με σκοπό να αποτραπεί η ανάληψη ευθύνης από τον πληρωτή 
απέναντι στους τρίτους για την πληρωμή της επιταγής. Και αυτή, συνεπώς, 
όπως και η απαγόρευση οπισθογραφήσεως, τείνει να κατοχυρώσει την 
απαγόρευση αποδοχής της επιταγής. Εξ άλλου, επειδή ο τριτεγγυητής, κατά 
το άρθρο 27 § 1 ν. 5960, ενέχεται165 κατά τον ίδιο τρόπο με τον υπέρου η 
τριτεγγύηση, δεν είναι δυνατή η παροχή τριτεγγυήσεως υπέρ του πληρωτή, 
αφού ο πληρωτής δεν ευθύνεται166 και δεν μπορεί να ευθύνεται -κατά το 
δίκαιο της επιταγής. Δεδομένου, άλλωστε, ότι στην επιταγή ο πληρωτής είναι 
τραπεζικός οργανισμός, δεν θα είχε σημασία η παροχή τριτεγγυήσεως υπέρ 
αυτού, λόγω της υψηλής φερεγγυότητας των οργανισμών αυτών.

«1 ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,τ 2, Β ’ΚΕΦ., ΧΠ σελ.96
162 Βλ. Α ναστασιάδη, Π, § 65 σελ. 280
163 Βλ. Δελούκα, § 211 σελ. 257. Τριτεγγύηση επιταγής αφορά η Μον. Πρωτ. Πειρ. 1779 /1981  
Ε Ε Δ 1982 588.
ΐ“  Ά ρθρο 25 § 2 ν. 5960
ι »  ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ  2, Β' ΚΕΦ., § 11. 1 3. 
σελ.100
166 ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ  2, Β ’ ΚΕΦ., § 1 1 .1 4. 
σελ.100
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19.Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή167

Η επιταγή ως μέσο πληρωμής αλλά και ως αξιόγραφο, για να 
επιτελέσει τον προορισμό της πρέπει να εμφανισθεί προς πληρωμή. Αν και ο 
νόμος δεν το λέει ρητά, την επιταγή την εμφανίζει προς πληρωμή μόνο ο 
νόμιμος κομιστής. Ποιος είναι ο νόμιμος κομιστής εξαρτάται από το είδος της 
επιταγής: Στην επιταγή στον κομιστή, είναι ο απλός κάτοχος στην επιταγή εις 
διαταγή, είναι ο κάτοχος που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά 
οπισθογραφήσεων,168 στην ονομαστική επιταγή, τέλος είναι αυτός που 
αναφέρεται σ'αυτήν ως δικαιούχος ή αυτός που την απέκτησε με εκχώρηση ή 
με κληρονομική διαδοχή. Η εμφάνιση πρέπει να γίνει προς τον πληρωτή που 
στο δίκαιό μας είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου που ασκεί τραπεζικές εργασίες. Προς εμφάνιση στον 
πληρωτή ισοδυναμεί και η εμφάνιση σε συμψηφιστικό γραφείο.169 
Συμψηφιστικά γραφεία προβλέπεται από το νόμο να ιδρυθοΰν με 
διάταγμα,170 αλλά παρόμοιο διάταγμα μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί. 
Σήμερα, συμιμηφιστικά γραφεία λειτουργούν στη χώρα μας με ιδιωτική 
συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.171 Τα 
συμιμηφιστικά αυτά γραφεία, όμως δεν είναι αυτά που προβλέπει το άρθρο 
31 § 2 ν. 5960. Αυτά χρησιμεύουν απλώς για το διακανονισμό των σχέσεων 
μεταξύ των τραπεζών.

Η εμφάνιση της επιταγής πρέπει να γίνει μέσα σε πολύ σύντομη 
προθεσμία, που καθορίζεται στο νόμο ανάλογα με τον τόπο στον οποίο είναι 
πληρωτέα η επιταγή.172 Η επιταγή, που είναι πληρωτέα στη χώρα όπου 
εκδόθηκε, πρέπει να εμφανισθεί προς πληρωμή σε προθεσμία οκτώ ημερών 
από τη χρονολογία εκδόσεως.173 Η επιταγή, που εκδόθηκε σε χώρα 
διαφορετική από τη χώρα της πληρωμής πρέπει να εμφανισθεί σε προθεσμία 
είκοσι ημερών από τη χρονολογία εκδόσεως αν ο τόπος εκδόσεως και 
πληρωμής βρίσκονται στην ίδια ήπειρο και σε προθεσμία εβδομήντα ημερών, 
αν βρίσκονται σε διαφορετική ήπειρο.174 Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
εμφανίσεως της επιταγής χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο 
θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα της Ευρώπης.175,176Αφετηρία των

167 ΓΕΩΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ  2 , Β'ΚΕΦ., § 11, Π Β,
Σελ.101-105.
16« Ά ρθρο 19 εδ. 1 ν. 5960
ΐ69 Α ρθρο 31 § 2  ν. 5960  
ι70 Ά ρθρο 31 § 2  ν .5960
ι71 Τα γραφεία αοτά βρίσκονται στην Α θήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και μέλη 
τοος είναι τράπεζες ποο λειτουργούν στην Ελλάδα, τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και το  
ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
172 Ά ρθρο 29  ν. 5960
173 Ά ρθρο 29  § 1 ν .  5960
174 Ά ρθρο 29  § 2  ν. 5960
175 Ά ρθρο 29  § 3  ν. 5960
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προθεσμιών του άρθρου 29 ν. 5960 είναι η χρονολογία που αναγράφεται στην 
επιταγή, συγκεκριμένα, η επομένη αυτής(άρθρο 29 § 4 σε συνδυασμό με άρ 
θρο 56 ν. 5960)176 177,178, συνεπώς όχι κατ’ανάγκη η πραγματική χρονολογία 
εκδόσεως. Έτσι, μεταχρονολόγηση της επιταγής επιμηκύνει ουσιαστικά την 
προθεσμία εμφανίσεως, αλλά δεν εμποδίζει τον κομιστή να εμφανίσει την 
επιταγή πριν από τη χρονολογία που σημειώνεται σ’αυτή. Αυτό συνάγεται 
από το άρθρο 28 § 2 ν. 5960 που ορίζει ότι « Η επιταγή εμφανιζόμενη προς 
πληρωμήν προ της ημέρας της σημειουμένης ως χρονολογίας της εκδόσεως 
αυτής είναι πληρωτέα κατά την ημέραν της εμφανίσεως». Από τη διάταξη 
αυτή, συνάγεται ότι δεν απαγορεύεται η μεταχρονολόγηση καθαυτή, έχει 
σκοπό να προλάβει την καταστρατήγηση της σύντομης προθεσμίας 
εμφανίσεως με τη μεταχρονολόγηση της επιταγής. Παρόλα αυτό, όμως, στην 
πράξη γίνεται συχνά χρήση της δυνατότητας μεταχρονολογήσεως της 
επιταγής.179 Γι'αυτό, υποστηρίχθηκε ότι υπάρχει ήδη εκτροπή της επιταγής 
από τη λειτουργία της ως μέσου πληρωμής και μετατροπή της σε μέσο 
παροχής πιστώσεως.180

Αν η επιταγή δεν εμφανισθεί προς πληρωμή στις νόμιμες προς 
πληρωμή στις νόμιμες προθεσμίες, ο κομιστής χάνει το δικαίωμα αναγωγής 
κατά των υπογραφέων της επιταγής.181 Όσο αφορά τον πληρωτή, όμως, η 
παραμέληση της προθεσμίας εμφανίσεως επενεργεί διαφορετικά. Απέναντι 
στον πληρωτή, ο κομιστής της επιταγής δεν έχει αξίωση,182 έχει όμως 
προσδοκία πληρωμής, που στηρίζεται στο γεγονός ότι ο πληρωτής 
υποχρεούται απέναντι στον εκδότη να πληρώσει την επιταγή. Αν όμως η 
επιταγή δεν εμφανισθεί στη νόμιμη προθεσμία, ο κομιστής χάνει και την 
προσδοκία αυτή, γιατί ο πληρωτής δεν υποχρεούται πια απέναντι στον 
εκδότη να πληρώσει. Από το άλλο μέρος, πάλι, η παραμέληση της προθεσμίας 
αυτής δεν εμποδίζει την πληρωμή της επιταγής. Πραγματικά, ο πληρωτής 
δικαιούταν κατ’αρχή, να πληρώσει και μετά την πάροδο της προθεσμίας.183 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας, ο εκδότης μπορεί να ανακαλέσει την

176Α πό τις μακρότερες προθεσμίες εμφανίσεως επιταγών ποο πληρώνονται εκτός της Ελλάδος, 
ο Γεωργακόποολος ( §  1 1 Π σελ. 118-119), συνάγει το  συμπέρασμα ότι η επιταγή, στη νεότερη 
εξέλιξη της, προσέκτησε πιστωτική λειτουργία
177 Βλ. Αναστασιάδη, § 69  σελ.298
178 Επί λευκής επιταγής, η  προθεσμία εμφανίσεως αρχίζει την επόμενη της χρονολογίας που 
συμπληρώθηκε ως ημερομηνία εκδόσεως κατά τη συμφωνία. Ολομέλεια Α Π  4 6 2 /1 9 9 2  
Π οιν.Χρον.Μ Β 552, με μια μειοψηφία, ποο δέχθηκε ως αφετηρία την ημερομηνία της 
πραγματικής εκδόσεως.
179 Σονδοαζόμενη, μάλιστα, η μεταχρονολόγηση με την σύγχρονη ανάκληση της επιταγής, 
έχει γίνει αληθινή μάστιγα των συναλλαγών σιηνχώ ρα  μας
180 Βλ. Κ  Χατζή γιαννάκη, Η  ποινική ευθύνη του εκδότου μεταχρονολογημένης ακαλύπτου  
επιταγής, Ν ο Β 1 9 7 6 1 0 0 4  επόμ.
181 Ά ρθρο 40  § 1 ν .  5960
182 Εξαίρεση ισχύει στην εγγυημένη επιταγή, στην οποία όμως ο κομιστής έχει εναντίον του  
πληρωτή αξίωση κατά το  κοινό δίκαιο και όχι κατά το  δίκαιο της επιταγής. Βλ. και 
Γεωργακόπουλο, § 12 VIII σελ.110-111
183 Ά ρθρο 32  § 2 ν. 5960
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επιταγή, οπότε ο πληρωτής δεν δικαιούται πια να πληρώσει.184 Η ανάκληση 
της επιταγής ποπ έγινε προηγουμένως ισχύει απέναντι στον πληρωτή μόνο 
μετά την πάροδο της προθεσμίας εμφανίσεως.185 Η εμφάνιση πρέπει να γίνει 
στον τόπο που σημειώνεται στην επιταγή ως τόπος πληρωμής. Αν σιην 
επιταγή δεν αναγράφεται τόπος πληρωμής, η εμφάνιση πρέπει να γίνει σιον 
τόπο που τυχόν σημειώνεται κοντά στο όνομα του πληρωτή, και, αν δεν 
σημειώνεται και εκεί τόπος, πρέπει να γίνει στον τόπο εκδόσεως.186

Ενόψει της διοικητικής αυτοτέλειας που έχουν τα υποκαταστήματα 
των τραπεζών, η εμφάνιση της επιταγής πρέπει να γίνεται στον τόπο που 
βρίσκεται το υποκατάστημα σιο οποίο εκδόθηκε η επιταγή. Με την 
χρησιμοποίηση όμως των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις τράπεζες , που 
έχουν σαν αποτέλεσμα την τηλεπληροφοριακή σύνδεση των 
υποκαταστημάτων με τερματικούς σταθμούς του ίδτου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ,γίνεται δεκτό ότι η εμφάνιση της επιταγής μπορεί να γίνεται σε 
οποιοδήποτε υποκατάστημα της πληρώτριας τράπεζας.187Η άποψη αυτή είναι 
λογική και θεμελιώνεται στην νομική ενότητα της τραπεζικής επιχείρησης- 
κυρίου καταστήματος και υποκαταστημάτων-η οποία φαινομενικώς μόνο 
διασπάται στις διατάξεις των άρθρων 6 § 3 και 15 § 4 ν.5960. Σήμερα η 
εμφάνιση προς πληρωμή -καθώς και η βεβαίωση μη πληρωμής-μπορεί να 
γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα οποιοσδήποτε τράπεζας .Αλλά η 
εμφάνιση της επιταγής μπορεί να γίνει και σε συμψηφισπκό γραφείο, αν ποτέ 
συσταθούν τα συμιμηφιστικά γραφεία που προβλέπει ο νόμος.188

20.Πληρωμή της επιταγής189

Ο πληρωτής δεν επιτρέπεται να αποδεχθεί την επιταγή ή να αναλάβει 
οποιαδήποτε υποχρέωση από αυτή. Ο πληρωτής,συνεπώς , δεν υποχρεούται 
απέναντι στον κομιστή να πληρώσει την επιταγή. Και αν τυχόν αρνηθεί την 
πληρωμή της, ο κομιστής δεν έχει εναντίον του αγωγή. Στη γενική αυτή 
ρύθμιση, εξαίρεση αποτελεί η εγγυημένη επιταγή που, αναγνωρίσθηκε και 
στη Χώρα μας, τα τελευταία χρόνια με απόφαση της Νομισματικής 
Επιτροπής. Στην επιταγή αυτή, ο κομιστής έχει εναντίον του πληρωτή αγωγή 
όχι κατά το δίκαιο της επιταγής αλλά κατά το κοινό δίκαιο. Ο πληρωτής, 
πάντως, έχει υποχρέωση απέναντι στον εκδότη να πληρώσει την επιταγή. Η

184 Ά ρθρο 32 § 2 ν. 5960
485 Ά ρθρο 32 § 1 ν. 5960
186 Ά ρθρο 2  §§ 2  επόμ. ν. 5960
187 Βλ. Α ργυριάδη «Εμφάνιση και ανάκληση επιταγής»,Νο Β 1984 233.
188 Στο άρθρο 31 §1 ν .5960 ορίζεται ότι «Η εμφάνισις εις συμψηφιστικόν γραφείο ισοδοναμεί 
προς εμφάνισίν προς πληρωμήν.»
ι89 ΓΕΏΡΓΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», τ 2, §11, L4, σελ. 100 και Π 
Β 2,3 σελ.103-104
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υποχρέωση αυτή του πληρωτή δεν πηγάζει από την ίδια την επιταγή, αλλά 
από τη σύμβαση επιταγής που αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις του με τον 
εκδότη. Συνεπώς, αν ο πληρωτής αρνηθεί να πληρώσει, ενώ υπάρχουν 
σύμβαση επιταγής και διαθέσιμα του εκδότη σ' αυτόν, παραβιάζει την 
υποχρέωσή του αυτή και οφείλει να αποζημιώσει τον εκδότη για την ζημία 
που του προκάλεσε, αρνούμενος να πληρώσει την επιταγή. Αν πάλι δεν 
υπάρχει σύμβαση επιταγής ή υπάρχει σύμβαση επιταγής αλλά δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα, ο πληρωτής, αν και δεν έχει υποχρέωση απέναντι στον εκδότη, έχει 
εν τοΰτοις δικαίωμα να πληρώσει. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να 
στραφεί αμέσως κατά του εκδότη και να ζητήσει απόδοση του ποσού που 
κατέβαλε, κατά τις διατάξεις, αντίστοιχα, είτε περί διοικήσεως αλλοτρίων είτε 
περί εντολής.190 Προκειμένου ο πληρωτής να πληρώσει την επιταγή, πρέπει 
να ελέγξει τόσο τη νομιμοποίηση του κομισιή όσο και τη σχέση καλύψεως. Ο 
έλεγχος νομιμοποιήσεως του κομιστή παραλλάσσει ανάλογα με το είδος της 
επιταγής. Στην ονομαστική επιταγή, ο πληρωτής οφείλει να ελέγξει αν ο 
κομιστής είναι αυτός που ονομάζεται ως δικαιούχος στην επιταγή. Και, αν 
μεσολάβησε μεταβίβαση κατά το κοινό δίκαιο (εκχώρηση, κληρονομική 
διαδοχή), πρέπει να ελέγξει την ταυτότητά του κομιστή και την κανονικότητα 
της μεταβιβάσεως. Συνεπώς, στην ονομαστική επιταγή ο πληρωτής οφείλει να 
ελέγξει την ουσιαστική νομιμοποίηση του κομιστή.191

Στην επιταγή στον κομιστή και στην επιταγή εις διαταγή αρκεί ο 
έλεγχος της τοπικής νομιμοποιήσεως του κομιστή. Συγκεκριμένα, στην 
επιταγή στον κομιστή, η απλή εμφάνιση, δηλαδή η κατοχή της επιταγής, 
νομιμοποιεί τον κομιστή γιατί παράγει νόμιμο τεκμήριο υπέρ της 
ουσιαστικής του νομιμοποιήσεως. Στην επιταγή εις διαταγή, εξάλλου, ο 
πληρωτής υποχρεούται κατ'αρχή να ελέγξει αν ο κάτοχος στηρίζει το 
δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, όχι όμως και να 
εξακριβώσει το έγκυρο των οπισθογραφήσεων.192 Πάντως, στα δυο αυτά είδη 
επιταγής, στα οποία ο πληρωτής υποχρεούται να ελέγξει την τυπική μόνο 
νομιμοποίηση, δεν απαλλάσσεται καταβάλλοντας στον τυπικά 
νομιμοποιούμενο, αν κατά την πληρωμή γνώριζε ή από βαριά αμέλεια 
αγνοούσε την έλλειψη ουσιαστικής νομιμοποιήσεως του κομιστή. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να καταλογίσει στον εκδότη το ποσό που 
κατέβαλε. Στο σημείο αυτό, ο ν. 5960 εμφανίζει κενό που, όμως θα μπορούσε 
να καλυφθεί με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 40 § 2 ν. 5325 λόγω της 
ομοιότητας των δύο περιπτώσεων.193 Οπωσδήποτε, όμως, η ευθύνη της 
τράπεζας, αν πληρώσει σε κομιστή μη νομιμοποιούμενο τυπικά, συνιστά 
παράβαση της συμβάσεως επιταγής και σ’αυτήν θα στηριχθεί ο εκδότης για 
να μην επιβαρυνθεί με το ποσό της επιταγής. Ο έλεγχος της σχέσεως 
καλύψεως από μέρους του πληρωτή συνίσταται στην εξακρίβωση αν υπάρχει 
σύμβαση επιταγής και αν έχει στα χέρια του επαρκή διαθέσιμα του εκδότη. Ο

190 ΑΚ 736 και 722
191 Βλ. Δελούκα, § 221 α σελ. 268
192 Ά ρθρα 19 και 35 ν. 5960
193 Βλ. Αναστασιάδη, II, § 73 οελ.304
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έλεγχος αυτός αποβλέπει στην εξασφάλιση του πληρωτή απέναντι στον 
εκδότη, ώστε να μη μείνει ακάλυπτος και αναγκασθεί να στραφεί εναντίον 
του για να εισπράξει ό,τι κατέβαλε με αβέβαιη την έκβαση της προσπάθειάς 
του.194

Η έλλειψη συμβάσεως επιταγής ή διαθεσίμων δεν επιδρούν στο κύρος 
και τη λειτουργία της επιταγής, την οποία μάλιστα ο πληρωτής δικαιούται να 
πληρώσει. Η επιταγή πρέπει να εμφανισθεί προς πληρωμή σε σύντομη 
προθεσμία, που κατ'αρχή είναι οκτώ ημερών. Εφ'όσον η προθεσμία αυτή δεν 
έχει εκπνεύσει, ο πληρωτής δεν είναι υποχρεωμένος να διαπιστώσει μήπως 
τυχόν έγινε ανάκληση της επιταγής. Και αυτό, γιατί ανάκληση της επιταγής 
επιτρέπεται και ισχύει μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας εμφανίσεως.195 
Αντίθετα, αν η επιταγή εμφανισθεί προς πληρωμή μετά την εκπνοή της 
προθεσμίας εμφανίσεως, ο πληρωτής έχει την πρόσθετη υποχρέωση να 
εξακριβώσει, μη τυχόν μεσολάβησε ανάκληση. Και αν δεν έγινε ανάκληση, 
δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται (απέναντι στον εκδότη) να πληρώσει την 
επιταγή και μετά την πάροδο της προθεσμίας εμφανίσεως.196 Ο πληρωτής, 
πληρώνοντας την επιταγή, μπορεί να απαιτήσει από τον κομιστή να του 
παραδοθεί εξοφλημένη η επιταγή.197 Ενόψει της αξιογραφικής φύσεως της 
επιταγής, με τον τρόπο αυτόν ο πληρωτής εξασφαλίζεται κατά του κινδύνου 
διπλής πληρωμής. Πραγματικά, αν η επιταγή δεν παραδοθεί κατά την 
πληρωμή της, ο πληρωτής είναι υποχρεωμένος(απέναντι στον εκδότη φυσικά) 
να την πληρώσει και πάλι, αν τυχόν αυτή εμφανισθεί από άλλον καλής 
πίστεως κομιστή. Πάντως, αντί για εξόφληση, μπορεί να γίνει οπισθογράφηση 
της επιταγής προς τον πληρωτή, η οποία ισχύει ως εξόφληση.198 Ο πληρωτής 
δικαιούται να προβεί σε μερική πληρωμή. Πραγματικά, το άρθρο 34 εδ. β ν. 
5960 ορίζει ότι ο κομιστής δεν δικαιούται να αρνηθεί μερική πληρωμή. Στην 
περίπτωση όμως μερικής πληρωμής, ο πληρωτής δεν έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει παράδοση της επιταγής. Δικαιούται μόνο να ζητήσει να γίνει μνεία 
της μερικής πληρωμής στην επιταγή και να του δοθεί εξοφλητική απόδειξη 
για το ποσό που κατέβαλε.199

194 Βλ. Δελούκα, § 223  σελ. 271. Η  τράπεζα, επομένως, δεν είναι υποχρεωμένη να  προβαίνει οε 
εμπεριστατωμένους ελέγχους για την ύπαρξη κεφαλαίων και να αφαιρεί ή ν α  ακυρώνει τα μη 
χρησιμοποιηθέντα έντυπα του βιβλιαρίου τω ν επιταγών. Η  παράλειψη παρόμοιου ελέγχου  
δεν θεμελιώνει αστική ευθύνη της τράπεζας από αδικοπραξία.
195 Ά ρθρο 3 2  § 1 ν .5 9 6 0
196 Ά ρθρο 3 2  § 2  ν. 5960
197 Ά ρθρο 34  § 1 εδ. α ν  5960
198 Ά ρθρο 15  § 4  ν. 5960
199 Ά ρθρο 34 εδ. γ  ν. 5960
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

1.Γ ενικά200

Ακάλυπτη είναι η επιταγή η οποία εμφανίστηκε νομοτύπως και δεν 
πληρώθηκε από την τράπεζα επειδή δεν υπάρχει κάλυψη (δεν υπάρχουν ίδια 
διαθέσιμα του εκδότη). Ακάλυπτη όμως είναι και η επιταγή που έχει εκδοθεί 
με χρέωση λογαριασμού τρίτου προσώπου201 και δεν πληρώθηκε επειδή δεν 
υπήρχαν διαθέσιμα στο λογαριασμό τρίτου αυτού που υπέδειξε ο εκδότης.202 
Επίσης ακάλυπτη μπορεί να είναι η μεταχρονολογημένη επιταγή, αυτή 
δηλαδή που φέρει χρονολογία εκδόσεως μεταγενέστερη από την 
πραγματική.203

Στην περίπτωση της μεταχρονολογημένης επιταγής, μάλιστα, 
διευρύνονται τα χρονικά όρια μέσα στα οποία η επιταγή μπορεί να είναι 
ακάλυπτη. Πραγματικά, με εύστοχη εφαρμογή των άρθρων 28 και 79 του ν. 
5960, η νομολογία του Αρείου Πάγου δέχεται παγίως ότι η επιταγή είναι 
ακάλυπτη, όταν εμφανιστεί και δεν πληρωθεί για έλλειψη καλύμματος, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την ημέρα της πραγματικής εκδόσεως μέχρι 
την πάροδο της προθεσμίας προς εμφάνιση, η οποία υπολογίζεται από την 
επόμενη της χρονολογίας εκδόσεως που αναγράφεται στην επιταγή ,204

Επικρατεί η άποψη ότι η ακάλυπτη επιταγή μπορεί να υπάρξει και σε 
περίπτωση πρόωρης ανακλήσεως της επιταγής. Αν και η ανάκληση αυτή δεν 
δεσμεύει την τράπεζα - αφού η ανάκληση κατά το άρθρο 32 παρ. 1 ν. 5960 
ισχύει μόνο μετά την έκπνευση της προθεσμίας εμφανίσεως - οι τράπεζες, αν 
και δικαιούνται να πληρώσουν, σέβονται την ανάκληση αυτή και δεν 
πληρώνουν, σημειώνοντας στο σώμα της επιταγής ότι δεν την πληρώνουν 
«λόγω ανακλήσεως, παρά την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου».

Ο Άρειος Πάγος, όμως, έχει προχωρήσει πέρα από τις τράπεζες. Στη 
σχετικώς πρόσφατη νομολογία του, δέχεται ότι η πρόωρη ανάκληση της 
επιταγής καθιστά τα υπάρχοντα κεφάλαια μη διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη 
επιταγή. Με άλλα λόγια, ότι η πρόωρη ανάκληση αποτελεί εντολή του πελάτη 
προς την τράπεζα, να μη διαθέσει τα κεφάλαια που έχει στα χέρια της για την

200 Βλ. Αλ. Κιάντου - Παμπούκη «ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ», 5η έκδοση - 1997, σελ. 380, 381, 382.

201 άρθρο 6 παρ. 2  ν. 5960/1933
202 Ειρ. Αθ. 3525/1991 ΕΕΔ  1992 591, Εφ. Αθ. 436/1991 ΕΕΔ 1994 602.

203. Αθ Εφ. 6233/1985 ΕΕΔ 1986 498, Εφ. Αθ. 10122/1990 ΕΕΔ1991 273, Πολ. Πρωί. Θες/κης 
659/1996 Επισκ. ΕΔ 1996 733, με παρατηρήσεις Γκολογκίνα - Οικονόμου. Για τη 
μεταχρονολογημένη επιταγή, βλ. επιπλέον, Κιάντου - Παμπούκη. Η μεταχρονολογημένη επιταγή, 
Επισκ. ΕΔ 1995 682 επομ.

204 άρθρο 29 παρ. 4 σε συνδυασμό με άρθρο 56 ν. 5960
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πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής μια εντολή, συνεπώς, που ισοδυναμεί 
με απόσυρση (άρα και με έλλειψη) των αντίστοιχων διαθεσίμων. Έτσι, η 
νομολογία αυτή καταλήγει στην εκτίμηση ότι η επιταγή είναι ακάλυπτη και 
ότι επισύρει μάλιστα και ποινικές κυρώσεις σε βάρος του εκδότη.

Με τη θέση που έχει τώρα, η νομολογία αποβλέπει προφανώς στο να 
θέσει τέρμα στις καταχρήσεις που μαστίζουν τις συναλλαγές- καταχρήσεις 
που επιτυγχάνονται με την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών και την 
ταυτόχρονη ανάκλησή τους. Η θέση όμως αυτή, τουλάχιστο ως προς το 
ποινικό αδίκημα του άρθρου 79, φαίνεται να προσκρούει στο άρθρο 7 παρ. 1 
εδ. α’ του Συντάγματος, κατά το οποίο: «Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή 
επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξεως και 
να ορίζει τα στοιχεία της».

Στο μέρος αυτό της παρούσας εργασίας θα αναλυθούν ειδικά ζητήματα 
που προκύπτουν από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ειδικότερα θα 
εξετασθούν τα ακόλουθα:
π Αγωγή αποζημιώσεως και υποκείμενη σχέση στην ακάλυπτη επιταγή 
π Αυτοτελής αγωγή περί προσωπικής κρατήσεως, με βάση διαταγή 

πληρωμής, για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής 
0 Συμμετοχή του λήπτη στο αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. 
π Η επιταγή ευκολίας, ιδίως ως ακάλυπτη.

Προηγουμένως όμως, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει αναφορά σπς έννοιες 
της αναγωγής και της παραγραφής καθώς επίσης και στην αγωγή 
αδικαιολογήτου πλουτισμού.

2.Αναγωγή205

Αν η λειτουργία της επιταγής δεν εξελιχθεί ομαλά και η επιταγή 
περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης, αν δηλαδή κατά την έγκαιρη εμφάνισή της 
ο πληρωτής αρνηθεί την πληρωμή, ο κομιστής μπορεί να ασκήσει αναγωγή 
κατά τον εκδότη, των οπισθογράφων, και των άλλων τυχόν υπόχρεων (άρθρα 
40 επόμ. ν. 5960).Εξάλλου, και αυτός που θα πληρώσει την επιταγή έπειτα από 
αναγωγή μπορεί, ενδεχομένως, να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου για να 
εισπράξει από αυτόν ότι κατέβαλε.

Όπως στη συναλλαγματική, συνεπώς, έτσι και στην επιταγή, υπάρχουν 
δύο είδη αναγωγής, η αναγωγή προς πληρωμή (αναγωγή υπό ευρεία έννοια ή 
κατ' εγγύηση) και η αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων (αναγωγή 
υπό στενή έννοια). Αναγωγή προς πληρωμή είναι η αναγωγή του κομιστή 
που ασκείται εναντίον όλων των υπόχρεων από την επιταγή. Αναγωγή προς 
απόδοση, αντίθετα, είναι η αναγωγή την οποία έχει αυτός που πλήρωσε ήδη 
από αναγωγή την επιταγή στον κομιστή και η οποία στρέφεται εναντίον 
εκείνων που είναι υπόχρεοι απέναντι του.

205 Βλ. Αλίκη. Κιάντσυ - Παμπούκη «Δίκαιο Αξιόγραφων» 5Π έκδοση, σ ελ  390, 391, 392.
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Στην επιταγή υπάρχει μόνο η αναγωγή κατά ή μετά τη λήξη. Συνεπώς, 
δεν υπάρχει η αναγωγή προ της λήξεως, δηλαδή: αφενός η αναγωγή λόγω μη 
αποδοχής, αφού αποδοχή της επιταγής απαγορεύεται και αφετέρου η 
αναγωγή λόγω κλονισμού της πίστεως του βασικού υπόχρεου.

Η αναγωγή στην επιταγή ρυθμίζεται από τα άρθρα 40-48 ν. 5960. 
Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις της αναγωγής προς πληρωμή για τις οποίες 
μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
π Ουσιαστική προϋπόθεση της αναγωγής προς πληρωμή, στην επιταγή, 

είναι η εμφάνιση της επιταγής και η άρνηση πληρωμής από μέρους του 
πληρωτή. Στην επιταγή δικαίωμα αναγωγής παρέχεται μόνο σε περίπτωση 
μη πληρωμής.

α Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής προς πληρωμή, στην επιταγή, είναι η 
βεβαίωση της αρνήσεως του πληρωτή. Η βεβαίωση αυτή μπορεί, κατ' 
αρχή, να γίνει με σύνταξη διαμαρτυρικού206. Όμως, μπορεί να γίνει και με 
άλλους τρόπους. Ειδικότερα:
α) Με δήλωση του πληρωτή που χρονολογείται και γράφεται είτε στην 
επιταγή είτε σε χωριστό έγγραφο207 και που περιέχει σημείωση της ημέρας 
εμφανίσεως208.

β) Με δήλωση σομψηφιστικού γραφείου που χρονολογείται και γράφεται 
στην επιταγή και που αναφέρει ότι η επιταγή εγχειρίσθηκε έγκαιρα και 
δεν πληρώθηκε209

π Οι δύο τελευταίοι τρόποι, που προβλέπονται από το δίκαιο της επιταγής 
για τη βεβαίωση της αρνήσεως πληρωμής, έχουν σκοπό να διευκολύνουν 
τον κομιστή και αποτελούν εκδήλωση της επιθυμίας του νομοθέτη να 
προαγάγει τη χρήση επιταγής.

π Βεβαίωση της αρνήσεως της πληρωμής δεν είναι απαραίτητη στην 
επιταγή, όταν αυτή φέρει τη ρήτρα «ανέξοδος επιστροφή» ή άλλη 
παρόμοια. Η ρήτρα αυτή, πραγματικά, απαλλάσσει τον κομιστή από την 
υποχρέωση να συντάξει διαμαρτυρικό ή να πάρει μία από τις δύο 
ισοδύναμες με αυτό βεβαιώσεις210

Β Αν δεν γίνει βεβαίωση της μη πληρωμής, ο κομιστής χάνει φυσικά το 
δικαίωμα της αναγωγής. Εξάλλου, αν η τράπεζα αρνηθεί να σφραγίσει 
την επιταγή που εμφανίσθηκε και δεν πληρώθηκε, ο κομιστής πρέπει να 
βεβαιώσει την άρνηση πληρωμής συντάσσοντας διαμαρτυρικά211.

206 άρθρο 40 αριθ. 1 ν. 5960
207 άρθρο 2 ν. 1325/1972
208άρθρο 40 αριθ. 2  ν. 5960
209 άρθρο 40 αριθ. 3 ν. 5960
210 άρθρο 43 παρ. 1 ν. 5960).
211 . Ορθώς, συνεπώς, κατ’ αρχή, η Μον. Πρωτ. Αθ. 107/1990 ΕΕΔ 1991 88, απέρριψε αγωγή 
αποζημιώσεως κομιστή εναντίον της τράπεζας, η οποία αρνήθηκε (από αμέλεια ή και δόλο των 
υπαλλήλων της) να σφραγίσει την επιταγή που προσκομίσθηκε και δεν πληρώθηκε ελλείψει 
καλύμματος. Το δικαστήριο, βέβαια, στήριξε την απόφασή του στο γεγονός ότι ο ενάγων δεν υπέστη 
ζημία, αφού, παρά την απώλεια της αναγωγής, διατηρεί την αγωγή από την βασική σχέση και από τον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Κατά τη γνώμη μας, όμως, ο ενάγων (κομιστής) δεν είχε δικαίωμα να 
ζητήσει αποζημίωση από την τράπεζα, γιατί, παρά την άρνησή της να σφραγίσει την επιταγή, 
μπορούσε και οφείλε ο ίδιος να συντάξει διαμαρτυρικό για να βεβαιώσει την άρνηση πληρωμής. Κατά
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3.Παραγραφή και αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού.212

Επειδή η επιταγή χρησιμεύει ως μέσο πληρωμής, η παραγραφή των 
αξιώσεων που απορρέουν από αυτή είναι πολύ σύντομη. Συγκεκριμένα, οι 
αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά έξη μήνες, που αρχίζουν: 
α) αν πρόκειται για την αξίωση του κομιστή κατά του εκδότη και των άλλων 
υπόχρεων, από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής213 και 
β) αν πρόκειται για την αξίωση αυτού που πλήρωσε κατ' αναγωγή προς 

απόδοση των καταβληθέντων κατά των υπόχρεων απέναντι του, από την 
ημέρα που πλήρωσε ή από την ημέρα που ενήχθη προς πληρωμή.214

Στην περίπτωση που ο κομιστής εξέπεσε από το δικαίωμα αναγωγής, 
επειδή δεν εμφάνισε έγκαιρα ή δεν βεβαίωσε κατά τον προσήκοντα τρόπο την 
άρνηση πληρωμής ή επειδή παραγράφηκε η αξίωσή του, έχει αναγωγή 
αδικαιολογήτου πλουτισμού. Την αγωγή αυτή ρυθμίζει το άρθρο 60 ν. 
5960.Πρέπει να σημειωθεί ότι, και όσον αφορά την επιταγή, υπάρχει 
διάσταση απόψεων σχετικά με την έννοια της ζημίας που απαιτείται ως 
προϋπόθεση για την αγωγή του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Πάντως, οι 
περισσότερες αποφάσεις (όπως και επί συναλλαγματικής) τάσσονται με την 
άποψη ότι ζημία υπάρχει, όταν ο ενάγων έχασε την αγωγή και από την 
υποκείμενη σχέση ενώ ελάχιστες ακολουθούν την άποψη ότι ζημία υπάρχει, 
όταν ο ενάγων έχασε μόνο την αγωγή από την επιταγή λόγω εκπτώσεως ή 
παραγραφής και ότι είναι αδιάφορο αν έχει ακόμα δυνατότητα εγέροεως 
αγωγής από την υποκείμενη σχέση.

συνέπεια, είναι υπαίτιος ο ίδιος για την απώλεια της αναγωγής, αφού δεν εκπλήρωσε τις απαιτούμενες 
διατυπώσεις επιμέλειας για να διατηρήσει το δικαίωμα αναγωγής.

212 Β λ  Αλίκη Κιάντου - Παμπούκη, «Δίκαιο Αξιογράφων», 5η έκδοση, σελ. 392, 393.
2.3 άρθρο 52 εδ. α ν. 5960.
2.4 Αρθρο 52 εδ. β. ν. 5960
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ215

Στη νομολογία και στην πλειοψηφία της επιστήμης, δεσπόζει η 
άποψη216 ότι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, ο κομιοτής της επιταγής 
διαθέτει δύο αξιώσεις απέναντι στον εκδότη: μία από την επιταγή, με βάση το 
άρθρο 40 ν. 5960/1933 που προβλέπει για την αναγωγή- και άλλη μία από 
αδικοπραξία, που θεμελιώνεται στο άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 79 ν. 5960/1933. Πρόκειται, όπως προσθέτει η άποψη αυτή, για δύο 
αξιώσεις με αντικείμενο το ποσό της. επιταγής, οι οποίες μπορούν ν' ασκηθούν 
παραλλήλως - με την έννοια, πάντως, ότι με την ικανοποίηση της μίας 
αποσβένεται και η άλλη στο μέτρο που καλύπτεται από εκείνη. Πράγμα, 
φυσικά, που έχει σημασία για τους τόκους μόνο, αφού, καθώς υποστηρίζεται 
σχεδόν παγίως: στην πρώτη αξίωση η τοκογονία αρχίζει από την εμφάνιση 
της επιταγής, με βάση το άρθρο 45 αριθ. 2 ν. 5960/1933- και στη δεύτερη 
αρχίζει από την υπερημερία ή, πάντως, από την επίδοση της αγωγής, με βάση 
τ' άρθρα 345 εδ. 1 και 346 ΑΚ.217.

Αφορμή για την παρούσα μελέτη υπήρξαν δυο αποφάσεις που είχαν 
να κρίνουν αγωγές που ζητούσαν αποζημίωση από έκδοση ακάλυπτης 
επιταγής, ως αδικοπραξία κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 
ν. 5960/1933, που προβλέπει για το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της Εφετείου Αθηνών 10648/1996, η 
ακάλυπτη επιταγή βρισκόταν στα χέρια του λήπτη. Ενώ στην πρώτη, εκείνη 
του Εφετείου Πειραιώς 994/1996, βρισκόταν στα χέρια κομιστή εξ 
οπισθογραφήσεως. Και στις δυο περιπτώσεις, εξάλλου, ο εκδότης προέβαλε 
ενστάσεις από την υποκείμενη σχέση- από την αιτία, δηλαδή, για την οποία 
είχε εκδώσει την επιταγή. Στην πρώτη περίπτωση, τις προέβαλε, στηριζόμενος

215 ΒΑ. Κ Ω Ν /Ν Ο Υ  Γ. ΠΑΜ ΠΟ ΥΚΗ  «ΕΙΔΙΚΑ ΖΗ ΤΗ Μ ΑΤΑ Α Π Ο  ΤΗ Ν  ΕΚΔΟΣΗ  
Α Κ Α Λ ΥΠ Τ Η Σ Ε Π Π Α Γ Η Σ » 1998 σελ. 9 ως 41

216 . Έκθεση (μα όχι και αποδοχή) της άποψης αυτής, με πιο πέρα παραπομπές, βλ. στην Α. 
Κιάντου -  Π αμπούκη, Δίκαιο αξιογράφων (έκδ. 5*ι, 1997) παρ. 9 3 ΙΠ 2  Α  σελ. 387  επ. Α πό τη ν  
νεότερη νομολογία, τη ν  άποψη αυτή εκθέτουν επιτυχώς οι ΕΠ ειρ 1 1 0 5 /1 9 9 6  ΕπισκΕΔ Γ  
(1997) 658, ΕΠ ειρ 2 3 8 /1 9 9 7  ΕΔ 38 (1997) 1634-5 (αριθ. 49).

217Αναφορά στο θέμα τη ς τοκογονίας, ειδικά, και κριτική της άποψης που κρατεί στη 
νομολογία και στην επιστήμη, βλ. στη Σ,Μ ητροπούλου, Π αρατηρήσεις οπό τη ν  ΜΠΘ  
3 0 0 8 6 /1 9 9 5  ΕπισκΕΔ Β (1996) 436 επ., ιδίως 441-2 υπό ΙΠ. Σημειωτέον ότι τόσο η απόφαση  
όσο και η συγγραφέας τω ν παρατηρήσεων λαμβάνουν, δικαίως, θέση αντίθετη προς την  
κρατούσα : τη  θέση ότι και για την αξίωση προς αποζημίωση η τοκογονία αρχίζει από την  
εμφάνιση της επιταγής.



55

προφανώς στο άρθρο 78 παρ. 2 περ. γ ν.δ. της 17.7/13.8.1923218 (σε 
συνδυασμό, βεβαίως, και με χο άρθρο 22 ν. 5960/1933), που προβλέπει ότι ο 
υπόχρεος από το αξιόγραφο (ο εκδότης εδώ της επιταγής) μπορεί να προτείνει 
τις ενστάσεις που του ανήκουν αμέσως κατά του κομιστή. Και στη δεύτερη, 
πάλι, όπως προκύπτει από την απόφαση, στηριζόμενος στο άρθρο 22 ν. 
5960/1933, που επιτρέπει στον ίδιο υπόχρεο να προτείνει κατά του εξ 
οπισθογραφήσεως κομιστή της ενστάσεις που έχει κατά του λήπτη, αν ο 
κομιστής, κατά την κτήση της επιταγής, ενέργησε εν γνώσει προς βλάβη του 
(προς βλάβη του υποχρέου, εδώ του εκδότη).

Οι εν λόγω δυο αποφάσεις παραμένουν προσηλωμένες στην κρατούσα 
άποψη, μάλιστα, την ακολουθούν αγνοώντας τη φύση της (υποτιθέμενης) 
δεύτερης αξιώσεως -  αυτής που απορρέει από την αδικοπραξία - και 
καταλήγοντας έτσι σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην αξία της 
δικαιοσόνης,Οι δυο αποφάσεις διακρίνοντας τις δυο σορρέουσες αξιώσεις, 
υποστηρίζουν τ' ακόλουθα: Όταν ο κομιστής ασκεί εκείνη που πηγάζει από 
την δικαιοπραξία, ο εκδότης δεν μπορεί ν' αναφερθεί στην υποκείμενη σχέση 
- στην αιτία για την οποία εξέδωσε την επιταγή - με βάση, φυσικά, το άρθρο 
22 ν. 5960/1933, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 2 ν.δ. της 17.7/13.8.1923 
Η αναφορά στην αιτία, με βάση τις διατάξεις αυτές (που αφορούν την 
προβολή των ενστάσεων), επιτρέπεται μόνο όταν ο κομιστής ασκεί την 
αξίωση από την επιταγή. Για την ύπαρξη της αξίωσης από την αδικοπραξία, 
προσθέτουν οι δυο αποφάσεις, παραμένει αδιάφορη η αιτία για την οποία η 
επιταγή εκδόθηκε.Η άποψη που υιοθετούν και οι δύο αποφάσεις στηρίζεται 
στην πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, σχετικά με το έγκλημα της έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής που προβλέπει το άρθρο 79 ν. 5960/1933219 7 - μια 
νομολογία που απαρχή της έχει την απόφαση 123/1981 της Ολομέλειας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου λέγεται ότι το αξιόποινο δεν επηρεάζεται «εκ 
λόγων αναγομένων εις την αιτίαν εκδόσεως της επιταγής».220 221 222

Το Ανώτατο Δικαστήριο, πράγματι, προσδιορίζει παγίως το έγκλημα 
του άρθρου 79 ν. 5960/1933 με βάση την περιγραφή που διατυπώνεται στην 
παρ. 1 του άρθρου αυτού. Και προσθέτει ότι για την αρχειοθέτηση του 
εγκλήματος αρκεί να πληρούται η περιγραφή αυτή· και ότι, mo πέρα, είναι 
αδιάφορο αν υπάρχει υποκείμενη σχέση και αν αυτή παρίσταται ως έγκυρη ή 
ως άκυρη ^.Εξάλλου, η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου χωρίς καμιά 
επιφύλαξη, κάλυπτε σιωπηρώς και το θέμα του σχετικού αξιοποίνου. Υπό το 
κράτος της διατύπωσης εκείνης, πράγματι, η δίωξη του εν λόγω εγκλήματος 
γινόταν αυτεπαγγέλτως, μια και ο νόμος δεν προέβλεπε έγκληση 222 223 Ενώ,

218 Στην πρώτη από τις διατάξεις αυτές αναφέρεται η πρώτη από τις εν λόγω  δυο αποφάσεις, 
ενώ η δεύτερη παραλείπει κάθε αναφορά σε διάταξη νόμου.

219 Α υτό φανερώνουν οι παραπομπές που κάνει η δεύτερη απόφαση, αλλά κι εκείνες που 
κάνει πιο πέρα η ΕΠ ειρ 1 0 1 0 /1 9 9 3  που παραπέμπεται επίσης από τη δεύτερη απόφαση.
229 ΕΕΔ ΛΒ (1981) 536.
221 Από τις νεότερες αποφάσεις, βλ. Α Π  1 0 67 /1990  ΕΕΔ ΜΓ (1992) 94, Α Π  7 4 /1 9 9 1  ΕΔ 32  
(1991) 1587, Α Π  1 6 5 /1 9 9 2  ΕΔ 33 (1992) 688 ή ΕΕΔ ΜΓ (1992) 413, όπου η απόφαση  
αναφέρεται με τον αριθμό 163.
222 άρθρα 36 και 50 παρ. 1 ΚΠοινΔ
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εξάλλου, η πλήρης ικανοποίηση του κομιστή εκ μέρους του εκδότη 
δικαιολογούσε απλώς την επιβολή μειωμένης ποινής, καθώς προέβλεπε η παρ. 
3 του ίδιου πάντα άρθρου. Τοιουτοτρόπως, δεν υπήρχε περίπτωση ν' αρθεί το 
αξιόποινο της πράξης: είτε με παραίτηση από την έγκληση ή μη έγκαιρη 
υποβολή της έγκλησης223 224 · είτε με την πλήρη ικανοποίηση του κομιστή225 
(άρθρο 117 ΠΚ, επιχείρημα από άρθρο 79 παρ. 3 ν. 5960/1933). Όπως είναι 
προφανές, προστατευόμενο αγαθό, εν προκειμένω, ήταν πρωτίστως η 
δημόσια πίστη της επιταγής ως μέσου πληρωμής ,226

Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει: Η παρ. 5 του άρθρου 79 ν. 
5960/1933 (που προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2408/1996) ορίζει ότι η 
δίωξη του εν λόγω εγκλήματος ασκείται μόνο ύστερα από έγκλημα του 
κομιστή· που σημαίνει, βεβαίως, ότι η παραίτηση από την έγκληση και η μη 
έγκαιρη υποβολή της έγκλησης εξαλείφουν το αξιόποινο.227 228 Ενώ η παρ. 3 του 
ίδιου άρθρου όπως αντικατασιάθηκε επίσης από το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 
2408/1996 προβλέπει ότι το αξιόποινο εξαλείφεται, επίσης, αν 
μεταγενεστέρως ο εκδότης αποζημιώσει πλήρως τον κομιστή. Με τις ρυθμίσεις 
αυτές το μέτρο της εν λόγω ποινικοποίησης αλλάζει προσανατολισμό. 
Αφενός, ο προστατευτικός σκοπός του περιορίζεται στο συμφέρον 
αποκλειστικά του κομιστή· και αφετέρου, τονίζεται ο αποκατασιατικός 
χαρακτήρας του.^Στα πλαίσια της αλλαγής αυτής, λοιπόν, το ανεπιφύλακτο 
της νομολογίας εκείνης του Ανωτάτου Δικαστηρίου χάνει αναπόφευκτα 
έδαφος. Πράγματι, αν η αναφορά στην υποκείμενη σχέση αποκαλύπτει ότι ο 
κομιστής δεν έχει υποστεί (παρανόμως) ζημία, η έκδοση της ακάλυπτης 
επιταγής δεν μπορεί, κατ' αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 79 ν. 
5960/1933, να θεωρηθεί αξιόποινη.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, η αναλογική 
εφαρμογή απαγορεύεται μόνο για τη θεμελίωση ή την επαύξηση του 
αξιοποίνου.229!^ ποινικοποίηση της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής - 
ανεξάρτητα από τον έντονα αποκατασιατικό χαρακτήρα που έχει πάρει

223 Βλ., γενικά, Α νδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης (έκδ. 2ί,  1994) 1.1.1. οελ. 
215 επ.

224 Εξάλειψη του  αξιοποίνου μπορούσε να χωρήσει κατ' εξαίρεση, μόνο αν συνέτρεχε 
περίπτωση εφ αρμογής του  άρθρου 6 υποπαρ. 1 και 3  Π Κ  Π ρβλ. Α Π  ( σε Συμβούλιο) 
1 2 9 2 /1 9 9 5  Ν ο Β 44  (1996) 685, η οποία αφορά επιταγή ακάλυπτη που εκδόθηκε από έλληνα  
στην Ελβετία (όπου επίσης κολάζεται ποινικώς η έκδοση ακάλυπτης επιταγής).

225 Εξάλειψη του  αξιοποίνου μπορούσε να  χωρήσει κατ' εξαίρεση, μόνο αν συνέτρεχε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 6 υπο παρ. 1 και 3  Π Κ  Π ρβλ. Α Π  ( σε Συμβούλιο) 
1 2 9 2 /1 9 9 5  Ν ο Β 44  (1996) 685, η οποία αφορά επιταγή ακάλυπτη που εκδόθηκε από έλληνα  
στην Ελβετία (όπου επίσης κολάζεται ποινικώς η έκδοση ακάλυπτης επιταγής).

226 Π ρβλ. Α . Κιάντου -  Π αμπούκη, Η  τροποποίηση του  άρθρου 79  ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3  «περί 
επιταγής», ΕπισκΕΔ Β (1996) 1025.

222 άρθρο 117 Π Κ
228 Π ρβλ. Α . Κ ιάντου-Π αμποόκη, ΕπισκΕΔ Β (1996) 1026 επ. οπό Π.
229 Προχείρως, βλ. Χαραλαμπάκη, Διάγραμμα ποινικού δικαίου, Γενικό μέρος (έκδ. 3π, 1995) 
Κεφ. 3° 1 3 γ σελ. 53 , Κεφ. 4 0 IV 5 σελ. 66.
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σήμερα έπειτα από το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2408/1996 - δεν μπορεί να 
συμπλέκεται με την έννοια της αδικοπραξίας, όπως την καθιερώνει το άρθρο 
914 ΑΚ.Η έννοια της αδικοπραξίας, πραγματικά, σονάπτεται στενά με την 
ιδέα της αποζημίωσης με την ιδέα, δηλαδή, ότι πρέπει ν' αποκαθίσταται η 
(πραγματική) ζημία που προκαλείται παρανόμως (και κατά κανόνα 
υπαιτίως). Και η έννοια αυτή, φυσικά, παραμένει αναλλοίωτη και όταν 
στοιχειοθετείται με την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ενώ η ποινικοποίηση της 
πράξης αυτής συνδέεται με την ιδέα του ποινικού κολασμού. Μια ιδέα που 
αποβλέπει στην πρόληψη, την ειδική και τη γενική- δηλαδή, στο ν' αποτρέψει 
την τέλεση παρομοίων πράξεων από το ίδιο ή, αντίστοιχος, από κάθε εν γένει 
πρόσωπο.

Στα πλαίσια της άποψης αυτής, πραγματικά, επιτυχής υπήρξε μια 
μεμονωμένη απόφαση του Εφετείοο Αθηνών, και συγκεκριμένα η 
12410/1990.230Στην περίπτωση που έκρινε η απόφαση αυτή, ο εκδότης, αφού 
ομολόγησε ότι εξέδωσε ως ακάλυπτες τις επίμαχες τρεις επιταγές, ισχυρίσθηκε 
ότι αυτές η πρώτη εν μέρει και οι δύο άλλες εξολοκλήρου αφορούσαν τόκους 
τοκογλυφικούς. Και πρόσθεσε ότι, ως προς τ' αντίστοιχα ποσά, ο κομιστής δεν 
είχε υποστεί (παρανόμως) ζημία, την οποία αυτός (ο εκδότης) υποχρεούτο ν' 
αποκαταστήσει με βάση τ' άρθρα 297 και 298 ΑΚ. Η απώλεια τοκογλυφικών 
τόκων, κστέληξε δικαίως, δεν αποτελεί ζημία που είναι αποκαταστατέα κατά 
νόμο.

Η απόφαση, από το άλλο μέρος, έκρινε ότι «ο ισχυρισμός αυτός 
αποτελεί μερική αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, ως προς το ύψος της 
οφειλόμενης από τον εναγόμενο στον ενάγοντα αποζημιώσεως». Γι' αυτό και 
υποχρέωσε τον ενάγοντα ν' αποδείξει το «θεμελιακό της αγωγής ισχυρισμό»· 
δηλαδή, ότι από την έκδοση των τριών ακάλυπτων επιταγών υπέστη ζημία 
που είναι ίση με το άθροισμα των ποσών τους.Η κατασκευή αυτή υποκρύπτει 
δυο αδυναμίες, που έχουν συστηματική και τελολογική συνάμα φύση, έρχεται 
δυο φορές σε σύγκρουση με το σύστημα του δικαίου μας, που κάθε φορά 
κατευθύνεται σ' ένα «τέλος» με αναμφισβήτητη αξία. Κατά πρώτον, 
εναντιώνεται στον αφηρημένο χαρακτήρα της επιταγής, διότι μεταθέτει στον 
κομιστή το βάρος ν' αναφερθεί στην αιτία (για την οποία εκδόθηκε η επιταγή) 
και να πείσει το δικαστήριο για την ύπαρξη και την εγκυρότητά της, συνεπώς 
και για τη ζημία που υπέστη από τη μη πληρωμή της επιταγής. Και κατά 
δεύτερον, εναντιώνεται στον κανόνα του άρθρου 216 παρ. 1 περ. α Κπολ Δ, 
παρασύρόμενη σε μια δίνη από αντιφάσεις. Η νομολογία, πράγματι, ενόψει 
του αφηρημένου χαρακτήρα της επιταγής, δεν απαιτεί να γίνεται μνεία της εν 
λόγω αιτίας στην αγωγή αποζημιώσεως αρκείται, ευλόγως, στη μνεία ότι δεν 
πληρώθηκε η επιταγή.231 Η προκειμένη κατασκευή, λοιπόν, κινούμενη

230 . ΕΕΔ Μ Γ (1992) 249. Ε ν  μέρει ενδιαφέρουσα υπήρξε και η Μ Π Θ 1 8 0 6 6 /1 9 9 4  Α ρμ 49  (1995) 
1426. Η  πρώτη από τις αποφάσεις, που έδωσαν αφορμή για την παρούσα μελέτη, μιλάει 
επίσης για «αιτιολογημένη άρνηση (που αντιτάσσεται) κατά της βάσεως της αγωγής». Από  
το  περιεχόμενο της απόδειξης, όμως, που καταγράφει στο διατακτικό, δεν συνάγεται ότι 
ακολουθεί την ίδια συλλογιστική με την Ε Α 12410/1990 .

231 Αναφέρουμε από τώ ρα ότι έχουμε υπόψη, κυρίως, την αδημοσίευτη Εφετείου Πειραιώς 
1 0 0 0 /1 9 9 6  (Π ρόεδρος ο Π ρόεδρος Εφετών Στυλιανός Μ οσχολέας, Εισηγητής ο Εφέιης
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προφανώς από επιείκεια, παραβλέπει το γεγονός ότι η αγωγή αποζημιώσεως 
δεν περιέχει περιγραφή της αιτίας και, χωρίς καθόλου να διστάσει, καλεΐ τον 
ενάγοντα -  κομιστή της επιταγής- ν' αναφερθεί στην αιτία εκ των υστέρων 
και, μάλιστα, στα πλαίσια της διεξαγωγής των αποδείξεων ,232

Τελευταία, η σύγχρονη θεωρία για τη συνδρομή δικαιοπρακτικής και 
αδικοπρακτικής ευθύνης μεταφέρθηκε μ' επιτυχία και στην περίπτωση που 
έχει εκδοθεί επιταγή ακάλυπτη .233Τόσο από την αδικοπραξία όσο και από την 
επιταγή, ο κομιστής δικαιούται ν' απαιτήσει το ποσό της επιταγής234 Εξάλλου, 
η ατομικότητα μιας αξιώσεως προσδιορίζεται, κατ' άρθρο 247 ΑΚ, (αφενός 
από τα πρόσωπα του οφειλέτη και του δανειστή και αφετέρου) από την 
παροχή του οφειλέτη. Η διάταξη, κατ' ακολουθία, επί της οποίας 
θεμελιώνεται η αξίωση, παραμένει στοιχείο αδιάφορο για την ατομικότητα 
της τελευταίας (της αξιώσεως).

Με βάση τις σκέψεις αυτές, λοιπόν, υποστηρίχθηκε ότι ο κομιστής 
ακάλυπτης επιταγής διαθέτει μία μόνο αξίωση, η οποία όμως έχει δυο 
συρρέουσες νόμιμες βάσεις: την επιταγή κατ' άρθρο 40 ν. 5960/1933 και την 
αδικοπραξία κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό φυσικά με το άρθρο 79 του 
ίδιου νόμου235 Το μεγάλο πλεονέκτημα της νέας αυτής θεωρίας εντοπίζεται 
στο δίκαιο που διέπει την εν λόγω μία και μοναδική αξίωση. Σύμφωνα με τη 
θεωρία αυτή το δίκαιο αυτό συντίθεται απ' όλες τις συρρέουσες διατάξεις, 
αποτελεί όλων αυτών «αμάγαλμα». Και όταν κάποιες διατάξεις αντιφάσκουν 
μεταξύ τους, η επιλογή χωρεί ως ακολούθως: κατ' αρχή, εφαρμόζεται η 
διάταξη που ευνοεί το δανειστή- και, κατ' εξαίρεση, εκείνη που έχει 
τελολογικώς προβάδισμα απέναντι στην προηγούμενη ,236.

Εμμανουήλ Λ ιανέρης, Δικηγόροι η Ελένη Εοαγγελοποόλοο και ο Νίκος Λιαπάκης). Η  
απόφαση αυτή, δικάζοντας επί αγωγής από την αδικοπραξία, είπε τ' ακόλουθα: «Ό πω ς...[η] 
αξίωοη από το νόμο περί επιταγών έτσι και η . . .  από την αδικοπραξία αξίωση του λήπτη της 
επιταγής θεμελιώνεται χωρίς να είναι αναγκαίο να  αναφέρεται στην αγωγή και η 
υποκείμενη αιτία για την οποία εκδόθηκε η επιταγή». Η  απόφαση, όπως είναι ολοφάνερο, 
ξεκίνησε από τη ν  κρατούσα γνώμη που δέχεται συρροή αξιώσεων. Η  πρόταση που  
διατύπωσε, όμως, που είναι καθαυτή επιτυχής, μπορεί να  ευσταθήσει μόνο στα πλαίσια της 
γνώμης που μιλάει για μία μόνο αξίωση και συρροή νομίμων βάσεων. (Επιταγή κατ' όρθρ. 
40  ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3  και αδικοπραξία κατ' άρθ. 914 Α .Κ )
232 Την ανάγκη να  επιδεικνύεται σεβασμός προς τη ρύθμιση του άρθρου 216 παρ. 1 περ. α 
ΚΠολΔ τονίζει ο Νίκας, Η  ένσταση της εκκρεμοδικίας στην πολιτική δίκη (1991) σελ. 228 επ., 
καθώς μιλάει ακριβώς για τη «συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης».
233 Για τη θεωρία αυτή, βλ. Απ. Γεωργιάδη, Η  «συρροή αξιώσεων» επί συνδρομής συμβατικής 
και αδικοπρακτικής ευθύνης, Δ 6 (1975) 43 επ., Δεληγιάννη- Κορνηλάκη, Ειδικό ενοχικό 
δίκαιο ΙΠ (1992) υποπαρ. 340-341 σελ. 106 επ., Αστ. Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο, Γενικό μέρος 
I (έκδ. 2η, 1993) παρ. 4  Π σελ. 62 επ.

234 Ό τι αυτό ισχύει και όσο αφορά την αδικοπραξία, είναι πάγια η άποψη της νομολογίας. 
Έτσι, και οι δύο αποφάσεις επί των οποίων συζητούμε εδώ και, προσέτι, εντελώς ενδεικτικά 
Π Π Θ  1 3 7 1 /1 9 9 2  Α ρμ 46  (1992) 1029, ΕΘ 4 1 1 0 /1 9 9 5  Α ρμ 50 (1996) 337, ΕΑ  9 1 3 8 /1 9 9 6  
ΕπισκΕΔ Γ (1997) 472.

235 Έτσι, Α. Κιάντου -  Παμπούκη, Δίκαιο αξιογράφων παρ. 93 ΙΠ 2  Γ και 3 Α  σ ελ /3 8 8  επ.

236 Ειδικά για την περίπτωσή μας, πρβλ. Α. Κιάντου -  Π αμπούκη, όπ. παρ. 93  Π Ι3  Α  και Β 
σελ. 389, όπου και παραπομπές σχετικά με τη γενική θεωρία, Σ . Μ ητροπούλου,
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Η θεωρία αυτή, που τη συρροή τη βλέπει στις νόμιμες βάσεις, φαίνεται 
ν' αναιρείται εδώ από το γεγονός ότι δεν συμπίπτει το «πραγματικό» των 
βάσεων αυτών, τα περιστατικά δηλαδή που συνθέτουν την καθεμία απ' αυτές. 
Ότι, συγκεκρτμένα: για να εναχθεί ο εκδότης από την επιταγή κατ' άρθρο 40 
ν. 5960/1933, πρέπει η επιταγή να εμφανισθεί εγκαίρως, να μην πληρωθεί και 
η μη πληρωμή της να βεβαιωθεί πανηγυρικά ενώ, για να εναχθεί από την 
αδικοπραξία κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του ίδιου 
νόμου που περιγράφει το παράνομο, πρέπει ο ίδιος να μην έχει στην τράπεζα 
διαθέσιμα κατά το χρόνο είτε εκδόσεως είτε εμφανίσεως της επιταγής. Αλλά η 
διαφορά που χωρίζει τις δυο διατάξεις βρίσκεται στη διατύπωση μόνο και όχι 
στην ουσία των ρυθμίσεών τους. Η αδικοπραξία, πράγματι, κατά κοινή 
παραδοχή, στοιχειοθετείται μόνο αν η επιταγή εμφανισθεί εγκαίρως, αν δεν 
πληρωθεί και, τέλος, αν η μη πληρωμή της βεβαιωθεί πανηγυρικά. Η 
περιγραφή, κατ' ακολουθία, που περιέχει το άρθρο 79, αποτελεί μια καθαρή 
φιλολογία που τίποτα δεν προσθέτει στο άρθρο 40 και τίποτα δεν αφαιρεί απ' 
αυτό.237

Το μεγάλο πλεονέκτημα, που επισημάνθηκε πριν αναδετκνύεται εδώ με 
όλη την αίγλη του και επιβεβαιώνει την αξία της εν λόγω θεωρίας.Η επιταγή 
παρίσταται ως αφηρημένο αξιόγραφο· πράγμα, φυσικά, που υπηρετεί 
θαυμάσια τον κομιστή της επιταγής ως δανειστή. Ο κομιστής συγκεκριμένα, 
ασκώντας την απαίτηση από την επιταγή, δεν έχει ανάγκη να επικαλεσθεί και 
ν' αποδείξει την αιτία για την οποία εκδόθηκε η επιταγή. Ο εκδότης, 
αντιθέτως, προκειμένου ν' αποφύγει την πληρωμή, οφείλει ν' αναφερθεί 
αυτός στην αιτία και να προβάλει ως ένσταση την έλλειψη ή την ακυρότητά 
της - ώστε ν' αποφύγει την πληρωμή της επιταγής με βάση τις αρχές για τον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό 238Η σχέση αυτή ανάμεσα στην επίθεση και στην 
άμυνα - σχέση, που οφείλεται στον αφηρημένο χαρακτήρα της επιταγής - 
ισχύει ασφαλώς και όταν η σχετική αξίωση ασκείται με βάση την 
αδικοπραξία. Ο κομιστής αρκεί ν' αναφερθεί στο γεγονός ότι η επιταγή 
αποδείχθηκε ακάλυπτη και ο εκδότης, για ν' αποφύγει την πληρωμή, μπορεί 
ν' ανατρέξει στην αιτία και να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση έχει απ' αυτή. 
Ισχύει δηλαδή και στην περίπτωση αυτή το άρθρο 78 παρ. 2 γ ν.δ. της 
17.7/13.8.1923 σε συνδυασμό, φυσικά, με το άρθρο 22 ν. 5960/1933, που 
επιτρέπει στον οφειλέτη (εδώ, στον εκδότη της επιταγής) να προτείνει τις 
ενστάσεις που του ανήκουν αμέσως κατά του κομιστή (εδώ, ειδικά, του λήπτη 
της επιταγής).239 Με το πνεύμα αυτό, ακριβώς, η δεύτερη από τις εν λόγω δυο

Π αρατηρήσεις οπό τη ΜΠΘ 3 0 086 /1995  ΕπισκΕΔ Β (1996) 436 επ., ιδίως 442. Η  λέξη 
«αμάλγαμα» χρησιμοποιήθηκε το πρώτον από τον Φραγκίστα, ΕρμΑ Κ  άρθρο 450 αριθ. 5.

237. Π ρβλ. Α. Κ ιάντοο- Παμπούκη, όπ.παρ. 93 Π 3 σελ. 385 επ.

238 Βλ., ενδεικτικά, Α .Κ ιάντοο- Παμπούκη, όπ. παρ. 5 IV 2  σελ. 21.

239 . Α ντίθετα αποφάνθηκε η ΜΠΘ 18066/1994Η  απόφαση είχε να κρίνει επί περιπτώσεως, 
στην οποία το  κύρος της αιτίας έπρεπε να εκτιμηθεί με βάση τη νομοθεσία για την  
προστασία τοο εγχώριου νομίσματος. Και απαίτησε από τον κομιστή ν ' αναφερθεί στην 
αιτία, για την οποία η ακάλυπτη επιταγή εκδόθηκε σε νόμισμα αλλοδαπό.
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αποφάσεις (η Εφετείου Αθηνών 10648/1996) όφειλε ν' αντιμετωπίσει την 
περίπτωση που κλήθηκε να κρίνει - ώστε να μη συμβάλει ενδεχομένως στον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό του κομιστή.

Στην επιταγή συναντάμε και το στοιχείο της αυτονομίας ή της 
αυτοτέλειας, όσο αφορά την απαίτηση που ενσωματώνεται σ' αυτήν. Η 
απαίτηση που αποκτά με οπισθογράφηση ο κάθε επόμενος μετά το λήπτη 
κομιστής - εφόσον, βεβαίως, είναι καλής πίστεως - παρίσταται ως ανεξάρτητη 
απέναντι σ' εκείνη που είχε ο δικαιοπάροχός του. Πράγμα που σημαίνει ότι ο 
υπόχρεος από την επιταγή (για παράδειγμα, ο εκδότης): δεν μπορεί ν' 
ανατάξει κατά του επόμενου κομιστή, που είναι καλής πίστεως, α ς ενστάσεις 
που έχει κατά του λήπτη και των άλλων προηγούμενων κομιστών- ενώ 
μπορεί, αντιθέτως, να ας ανατάξει κατ' εκείνου που είναι κακής πίστεως - 
ώστε ν' αποφύγει και πάλι την πληρωμή με βάση ας αρχές για τον 
αδικαιολόγητο πλουασμό240 241

Το στοιχείο της αυτονομίας ή αυτοτέλειας, λοιπόν, διαμέσου της 
τελευταίας αυτής διάταξης, συντρέχει και όταν η σχετική αξίωση ασκείται με 
βάση την δικαιοπραξία. Και τότε, πράγμαα, ο εκδότης (που ενάγεται από 
αδικοπραξία) δεν μπορεί, κατ' αρχή, ας ενστάσεις που έχει κατά του λήπτη, 
να α ς ανατάξει και κατά του εξ οπτσθογραφήσεως κομιστή. Κατ' εξαίρεση 
μπορεί, αναθέτως, αν ο τελευταίος υπήρξε κακής πίστεως- αν, κατά την κτήση 
της επιταγής, ενέργησε εν γνώσει προς βλάβη του εκδότη.
Ευνόητο είναι όα η πρώτη από ας εν λόγω δυο αποφάσεις (η Εφετείου 
Πειραιώς 994/1996) οφείλε με το πνεύμα αυτό, ακριβώς, να αναμετωπίσει ας 
ενστάσεις που προέβαλε ο εκδότης της επιταγής-για να μη συμβάλει και αυτή, 
ενδεχομένως, σε αδικαιολόγητο πλουασμό του κομιστή.
Τα συμπεράσματα που μας δίνουν οι ως τώρα αναλύσει είναι ολοφάνερα:
1. Η νεότερη θεωρία του αστικού δικαίου, στη συνδρομή δικαιοπρακτικής κι 
αδικοπρακτικής ευθύνης, βλέπει την ύπαρξη μιας και μόνης αξιώσεως που 
στηρίζεται σε δύο νόμιμες βάσεις. Η θεωρία αυτή, καλύπτει δογματικά και 
την περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής. Συνεπώς, και ο κομιστής της 
ακάλυπτης επιταγής διαθέτει μια και μόνη αξίωση, που πηγάζει: αφενός, από 
την επιταγή κατ' άρθρο 40 ν. 5960/1933- και αφετέρου, από την αδικοπραξία 
κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 ν. 5960/1933.

Η αυτή θεωρία οδηγεί στην τελολογτκώς επιτυχέστερη επίλυση του 
προβλήματος της νομικής μεταχείρισης που προσήκει στην αξίωση αυτήν. Οι 
δυο υποθέσεις, έδωσαν την ευκαιρία ακολουθώντας τις υποδείξεις της εν λόγω 
θεωρίας, να ειπλεχθούν και να εφαρμοστούν οι διατάξεις εκείνες, που 
υπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς του νόμου, που υπαγορεύουν λύσεις οι 
οποίες αποδίδουν όντως δικαιοσύνη στις δύο υποθέσεις-οι οποίες αποτρέπουν 
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του κομιστή της επιταγής, στην περίπτωση 
βεβαίως που αυτός δεν καλύπτεται από το απρόβλητο των ενστάσεων. 240 241

240 Βλ., ενδεικτικά και πάλι, Α . Κιάντοο- Παμποόκη, όπ. παρ. 4 ΙΠ σελ. 17.

241 Το στοιχείο αοτό, ειδικά για την επιταγή, θεσπίζεται στο άρθρο 22 ν. 5960 /1 9 3 3 .
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Με τη θαρραλέα αποδοχή της εν λόγω νεότερης θεωρίας, αποφεύγονται οι 
δεινές αντιφάσεις που συναντώνται σοχνά στη νομολογία- οι αντιφάσεις, στις 
οποίες περιπίπτει η νομολογία, καθώς πειράται με σύνεση να αποφεύγει τις 
άδικες λύσεις, στις οποίες την οδηγεί μοιραίως η κρατούσα δόξα.
Α. Με βάση τη λογική που διατρέχει την κρατούσα δόξα, για να θεμελιώσει ο 
κομιστής την αξίωση από αδικοπραξία, οφείλει να εκθέσει στην αγωγή τα 
περιστατικά, στο σύνολό τους, από τα οποία προκύπτει η ζημία και το 
μέγεθος της- συνεπώς και τα περιστατικά που συγκροτούν την «υποκείμενη 
αιτία για την οποία εκδόθηκε η επιταγή». Η νομολογία, εντούτοις, 
εκκινώντας δικαίως από το αναιτιώδες της απαίτησης που ενσωματώνεται 
στην επιταγή, παραμένει ξένη σιωπηρώς προς τη λογική εκείνη. Ενώ η 
απόφαση 1000/1996 του Εφετείου Πειραιώς διακηρύσσει εντυπωσιακά την 
αποξένωσή αυτή.
Β. Από το άλλο μέρος, πάλι, η νομολογία προσφεύγει εκ των υστέρων στη 
λογική εκείνη που διατρέχει την κρατούσα δόξα. Αυτό συμβαίνει στις 
περιπτώσεις, που ο εναγόμενος από την αδικοπραξία αναφέρεται στην 
«υποκείμενη αιτία», για να αμφισβητήσει την ύπαρξη ή το ποσό της ζημίας. 
Και, τότε, η νομολογία προβαίνει σε χειρισμούς, που τη φέρνουν δύο φορές 
σε σύγκρουση με το σύστημα του δικαίου μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΗΣ242

Το θέμα της επικεφαλίδας ανακινεί την αντίθεοη ανάμεσα στις δύο 
θεωρίες που «ερίζουν» γύρω από την ακάλυπτη επιταγή.Οι θεωρίες αυτές 
αποτελούν προέκταση εκείνων που «ερίζουν» γενικό για τη συρροή 
δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Και είναι οι ακόλουθες:

Η θεωρία, αφενός, η οποία υποστηρίζει ότι ο κομιστής ακάλυπτης 
επιταγής διαθέτει δύο συρρέουσες αξιώσεις: μια από την επιταγή, με βάση το 
άρθρο 40 ν. 5960/1933, που προβλέπει για την αναγωγή και άλλη μια από τη 
αδικοπραξία, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 79, που θεσπίζει το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Και η 
θεωρία αφετέρου, η οποία δέχεται, αντιθέτως, ότι ο κομιστής διαθέτει μια και 
μόνη αξίωση, η οποία απλώς οικοδομείται πάνω σε δύο συρρέουσες νόμιμες 
βάσεις, αυτές που μνημονεύσαμε πριν από λίγο ως πηγές για τις δύο (δήθεν) 
συρρέουσες αξιώσεις.Η πρώτη θεωρία συναντάται συχνά στην επιστήμη και 
κρατεί σταθερά στη νομολογία, ενώ η δεύτερη εμφανίσθηκε πρόσφατα στην 
επιστήμη, για να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες.

Τώρα με την προσέγγιση του θέματος της παρούσας μελέτης, θα 
επιχειρήθει η ολοκλήρωση της κύριας ιδέας που περιέχεται στην προηγούμενη 
μελέτη: Την ιδέα, ότι η μία και μόνη αξίωση που διαθέτει ο κομιστής 
ακάλυπτης επιταγής, ανεξάρτητα από το αν προβάλλεται ως αξίωση από 
αδικοπραξία ή από επιταγή, πηγάζει από τα ίδια πράγματα περιστατικά ότι 
ειδικά για την αξίωση αυτή, το «πραγματικό» των δύο κανόνων, που 
αποτελούν τις συρρέουσες νόμιμες βάσεις, εξειδικεύεται στα ίδια ακριβώς 
στοιχεία-συνεπώς, παρίσταται ως ένα και το αυτό εξειδικευμένο 
«πραγματικό».Και η λύση, η οποία προτάθηκε προχείρως -με βάση, φυσικά, 
τη δεύτερη από τις θεωρίες που περιγράφθηκε-βρήκε πλήρη δικαίωση στην 
ανάλυση μιας αποφάσεως, της 10201/1996 του Εφετείου Αθηνών. 
Απόσπασμα του αιτιολογικού της απόφασης αυτής απαντάται για πρώτη 
φορά στο έγκριτο νομικό περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη».243 Αλλ' η

2« Βλ. Κ Ω Ν /Ν Ο Υ  Γ. Π ΑΜ Π Ο ΥΚ Η  «ΕΙΔΙΚΑ ΖΗ ΤΗ Μ ΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗ Ν  ΕΚΔΟΣΗ  
Α Κ Α Λ ΥΠ ΤΗ Σ ΕΠ ΙΤΑ ΓΗ Σ», σελ. 23 ως 41.

243 ΕΔ 38 (1997) 899.
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ανάλυση, που δικαίωσε τη λύση εκείνη, εκτείνεται στην απόφαση ολόκληρη 
και συγκεντρώνεται εντέλει στο διατακτικό της244.

Ο κομιστής ακάλυπτης επιταγής, ως τώρα μπορούσε να πετύχει εκ του 
ασφαλούς την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά του εκδότη, αν ο 
τελευταίος είχε την ιδιότητα του εμπόρου. Η δυνατότητα αυτή στηριζόταν 
στην πρώτη από τις δύο περιπτώσεις του άρθρου 1047 παρ. 1 εδ. ΚΠολΔ- στην 
περίπτωση, που προβλέπει ότι η «προσωπική κράτηση διατάσσεται (εννοείται
υποχρεωτικώς)......  κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις». Για την
πληρότητα του λόγου, υπενθυμίζεται ότι η απαίτηση από επιταγή 
χαρακτηρίζεται (αντικειμενικώς) εμπορική στο άρθρο 59 ν. 5960/1933.Αν ο 
εκδότης, αντίθετα, δεν είχε την ιδιότητα του εμπόρου, ο κομιστής μπορούσε 
να πετύχει ενδεχομένως μόνο την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως. Και 
αυτό, φυσικά, με βάση τη δεύτερη από τις δύο εκείνες περιπτώσεις (του 
άρθρου 1047 παρ. εδ. 1 ΚΠολΔ) · την περίπτωση, τώρα, που προβλέπει ότι
προσωπική κράτηση «μπορεί να διαταχθεί.....  και για τις απαιτήσεις από
αδικοπραξία».245

Στο μεταξύ, με το ν. 2462/1997, έγινε η κύρωση του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Και στο άρθρο 11 του 
Συμφώνου αυτού προβλέπεται ότι «κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά 
λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση». Εξάλλου, με 
βάση το άρθρο του 49 παρ. 2, το εν λόγω Σύμφωνο άρχισε να ισχύει στη Χώρα 
μας από τις 5 Αυγούστου του 1997-δεδομένου ότι, όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών246, το έγγραφο προσχωρήσεως κατατέθηκε στο Γενικό 
Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 5 Μαίου.
Από την ημερομηνία αυτή, συνεπώς, ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής δεν 
μπορεί να υποβληθεί σε κράτηση προσωπική, παρά μόνο με βάση της 
δεύτερη περίπτωση του άρθρου 1047 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολ.Δ· αυτή που αφορά τις 
απαιτήσεις από αδικοπραξία και αφήνει στην κρίση του δικαστηρίου την 
εφαρμογή του μέσου αυτού αναγκαστικής εκτελέσεως247.Το άρθρο 1074 παρ. 1 
εδ. 3 Κ Πολ.Δ· διάταξη, που ορίζει ότι «η αγωγή για την απαγγελία 
προσωπικής κρατήσεως μπορεί να ασκηθεί και αυτοτελώς». Η δυνατότητα 
που παρέχει η διάταξη αυτή, στην περίπτωση ειδικά της ακάλυπτης επιταγής, 
μπορεί να αξιοποιηθεί, κυρίως, όταν ο κομιστής διαθέτει διαταγή πληρωμής 
για την επιταγή, διαταγή πληρωμής που ερείδεται στο δίκαιο της επιταγής. Το 
θέμα, λοιπόν, που τίθεται ενώπιον της εν λόγω θεωρίας, είναι το ακόλουθο: 
Αν ο κομιστής, που διαθέτει παρόμοια διαταγή πληρωμής, μπορεί,

244 Ο λόκληρη η απόφαση, με το σχετικό διατακτικό της, δημοσιεύεται στην Επιοκ. ΕΔ Γ 
(1997) 931.

245 . Για τη διάκριση τω περιπτώσεων, της πρώτης ως υποχρεωτικής για το δικαστήριο και της 
δεύτερης ως δυνητικής, βλ., ενδεικτικά, Μπρίνια, Αναγκαστική εκτέλεσις τ .Ε  (έκδ. 2 ί, 1982) 
παρ 7 6 0 II (¿λ . 2446.

246 Ανακοίνωση Φ. 0 5 4 5 /6 3 /Α Σ 2 9 2 /Μ 2 8 7 0 /Φ Ε Κ  Α  9 2 /16 .5 .1997
247 Διεξοδικά για την εν προκειμένω κρίση του δικαστηρίου, βλ. Μπρίνια, όπ. Π αρ. 762 σελ. 
2456 επ.
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στηριζόμενος σε αυτή, να ζητήσει με αυτοτελή αγωγή την απαγγελία 
προσωπικής κρατήσεως, με βάση τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 1047 παρ. 
1 εδ. 1 που αφορά τις απαιτήσεις από αδικοπραξία. Και, όπως είναι 
προφανές, το θέμα έχει σήμερα τεράστια πρακτικά αξία, αφού, τώρα πια, 
μόνο με βάση την περίπτωση αυτή χωρεί απαγγελία προσωπικής κρατήσεως.

Το θέμα μας, όπως διατυπώθηκε πριν από λίγο τίθεται εξαιτίας της 
ιδιορρυθμίας, την οποία εμφανίζει η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 1047 
παρ. 1 εδ. 3 ΚΠολ.Δ.

Σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη που φαίνεται και αναμφίβολη, όταν 
ζητείται αυτοτελώς η απαγγελία προσωπικής κρατήσεως, η έρευνα 
περιορίζεται σε δύο αποκλειστικά στοιχεία: στην ύπαρξη τίτλου εκτελεστού- 
εδώ, ειδικά, στην ύπαρξη διαταγής πληρωμής· και στη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της προσωπικής κρατήσεως- εδώ, και πάλι, στην ύπαρξη 
αδικοπραξίας248. Ενόψει αυτού, ευλόγως υποστηρίζεται ότι η σχετική αγωγή 
αρκεί να μνημονεύει: αφενός, τον εκτελεστό τίτλο που υπάρχει για την 
απαίτηση· και αφετέρου, την ιδιότητα της απαίτησης που δικαιολογεί την 
προσωπική κράτηση. Και, όσο αφορά ειδικά το δεύτερο στοιχείο, αρκεί να 
μνημονεύει ένα από τα δύο: είτε ότι η απαίτηση είναι κατ' εμπόρου κι έχει 
εμπορικό χαρακτήρα· είτε ότι παρέχεται από αδικοπραξία.249Σήμερα η πρώτη 
ιδιότητα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εφόσον η απαίτηση πηγάζει από 
δικαιοπραξία. Δεν έχει παύσει όμως να λειτουργεί, εφόσον η απαίτηση έχει 
άλλη αιτία, εκτός από τη δικαιοπραξία-πράγμα που μπορεί να αληθεύει, αν 
πρόκειται για πράξη υποκειμενικώς εμπορική250.

Η ως άνω διατύπωση -που αφορά το περιεχόμενο της αυτοτελούς 
αγωγής περί προσωπικής κρατήσεως-είναι εντελώς αφηρημένη και, ως 
τούτου, αποκρύπτει την πραγματικότητα.'Οιαν η αγωγή αυτή επικαλείται την 
πρώτη ιδιότητα (ότι η απαίτηση είναι κατ' εμπόρου κι έχει εμπορικό 
χαρακτήρα), βασίζεται σε στοιχεία πρόσθετα σε σχέση με την απαίτηση· σε 
στοιχεία, συνεπώς, που δεν ήταν απαραίτητα για την αίτηση προς έκδοση 
διαταγής πληρωμής. Ενώ, αντιθέτως, όταν η αγωγή επικαλείται τη δεύτερη 
ιδιότητα (ότι η απαίτηση πηγάζει από αδικοπραξία), βασίζεται στην ίδια την 
απαίτηση251. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, η αυτοτελής αγωγή οφείλει από 
τη φύση του πράγματος να επικαλεσθεί τα πρόσθετα εκείνα στοιχεία. Ενώ στη 
δεύτερη, αντιθέτως, δεν έχει τίποτα άλλο να επικαλεσθεί εκτός από την 
απαίτηση. Κι εφόσον στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, απαιτείται, στη δεύτερη

248Βλ. Π αμπούκη, Η  εκτέλεοη αποφάσεως ποο απαγγέλλει αοτοτελώς προσωπική κράτηση, 
Π αρατηρήσεις οπό τη ν  ΕΘ  1 7 2 1 /1 9 9 6  Επισκ,ΕΔ Γ (1997) 182, επ., ιδίως 190 επ. οπό IV 2  και 
3, όπου και ο ι σχετικές παραπομπές.

249 Βλ., γενικά, Μ πρίνια, όπ. παρ.764 IV κ α ι ν  σελ. 2476 επ., 766“ ΙΠ σελ. 2485 επ.

250 Βλ., σχετικά, Π αμπούκη, Εισηγήσεις εμπορικού δικαίου (έκδ. 3*ι, 1990) παρ. 30  V  σελ. 167, 
παρ. 33 ΙΠ σελ. 177 επ.

251 Βλ. Παμπούκη, Επισκ. ΕΔ Γ (1997) 188 επ. οπό ΕΠ, ποο βλέπει πάντως από άλλη σκοπιά 
την προκειμένη διαφορά.
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περίπτωση, ο τίτλος να καλύπτει πλήρως την απαίτηση-συνεπώς, να την 
καλύπτει και ως απαίτηση που ερείδεται στο δίκαιο της αδικοπραξίας.

Η τοποθέτηση, λοιπόν, απέναντι στο θέμα που μας απασχολεί 
εξαρτάται από την απάντηση σε ένα κύριο ερώτημα. Στο ερώτημα, αν η 
διαταγή πληρωμής, που έχει εκδοθεί για την ακάλυπτη επιταγή, καλύπτει ή 
δεν καλύπτει την αξίωση του κομισιή από την άποψη, όχι μόνο του δικαίου 
της επιταγής, αλλά και του δικαίου της αδικοπραξίας. Στο ερώτημα, εντέλει, 
μήπως τα περιστατικά, που θεμελιώνουν την αξίωση από την άποψη της 
αδικοπραξίας, είναι διαφορετικά ή περισσότερα απλώς από εκείνα, που τη 
θεμελιώνουν από την άποψη της επιταγής. Γιατί, ασφαλώς, αν η απάντηση 
στο τελευταίο ερώτημα είναι καταφατική, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι η 
διαταγή πληρωμής δεν μπορεί, γιατί δεν επαρκεί, να θεμελιώσει την αυτοτελή 
αγωγή περί προσωπικής κρατήσεως.

Η νομολογία μας -με την επίπνευση και της επιστήμης- είναι παγίως 
αρνητική πάνω σιο θέμα αυτό· και οφείλουμε να πούμε ότι βρίσκεται σε 
πλήρη συνέπεια με το εαυτό της.252Η νομολογία εκκινεί από την κρατούσα 
δόξα ότι ο κομιστής ακάλυπτης επιταγής διαθέτει δύο συρρέουσες αξιώσεις: 
μια από την επιταγή κατ' άρθρο 40 ν. 5960/1933· και άλλη μια από την 
αδικοπραξία, κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 ν. 5960/1933. 
Και καταλήγει, συμπεραίνοντας ότι η διαταγή πληρωμής, που έχει εκδοθεί με 
βάση την πρώτη αξίωση (εκείνη από την επιταγή), δεν μπορεί να στηρίξει 
αυτοτελή αγωγή για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως, όταν αυτή 
θεμελιώνεται σιη δεύτερη αξίωση (αυτή από την αδικοπραξία).

Εκ πρώτης όψεως, βεβαίως, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι η 
άποψη της νομολογίας εννοιοκρατείται· ότι δεν βασίζεται παρά μόνο στην 
αντιδιαστολή των δύο αξιώσεων, ως εννοιών που αποκλείουν η μία την άλλη. 
Μας έδωσε την ευκαιρία για την παρούσα μελέτη η απόφαση 10201/1996 του 
Εφετείου Αθηνών η οποία αφήνει σαφώς να διαφανεί ότι καθεμία από τις δύο 
αυτές αξιώσεις οικοδομείται πάνω σε διαφορετικά εν μέρει πραγματικά 
περιστατικά· ή, ακριβέστερα, ότι η αξίωση από την αδικοπραξία προϋποθέτει 
και άλλα περιστατικά, εκτός από εκείνα που θεμελιώνουν την αξίωση από την 
επιταγή.Στην υπόθεση, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση αυτή, ο κομιστής 
τριών επιταγών διέθετε ήδη για αυτές διαταγή πληρωμής. Προκειμένου, όμως, 
να πετύχει την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως σε βάρος του εκδότης τους, 
με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία, ακολούθησε με σύνεση το δρόμο 
που έχει χαράξει η νομολογία: Αντί για αυτοτελή, κατέθεσε κύρια αγωγή, με 
την οποία ζήτησε να καταδικασθεί ο εκδότης, με προσωπική του κράτηση, να 
του καταβάλει ως αποζημίωση τα ποσά των τριών επιταγών. Και στην αγωγή 
εξέθεσε τα ακόλουθα, που για να διευκολυνθούμε τα χωρίζουμε σε δύο 
ομάδες: Πρώτον, ότι είναι κομιστής των τριών επιταγών, ότι της εμφάνισε 
εμπροθέσμως προς πληρωμής, ότι οι επιταγές δεν πληρώθηκαν ελλείψει 
διαθέσιμων και ότι η τράπεζα σημείωσε στο σώμα τους το περιστατικό αυτό. 
Και δεύτερον, ότι ο εκδότης γνώριζε, όταν εξέδωσε τις επιταγές, ότι δεν είχε

252 Βλ. Μ ΠΘ 3 1 9 5 7 /1 9 9 5  Επισκ. ΕΔ Β (1996) 192 επ., με σύμφωνο εισαγωγικό σημείωμα, όποο 
γίνονται ικανές παραπομπές σε επιστήμη και νομολογία.
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και δεν θα είχε τα αναγκαία διαθέσιμα και, πιο πέρα, ότι ο ίδιος (ο κομιστής), 
από τη μη πληρωμή των επιταγών, υπέστη ζημία ίση με το άθροισμα των 
ποσών τους.
Ο εκδότης, από το άλλο μέρος, αφού δικάστηκε ερήμην στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο, άσκησε έφεση με την οποία αρνήθηκε τα στοιχεία που 
αποτελούσαν την ιστορική βάση της αγωγής.
Το Εφετείο, λοιπόν, με την εν λόγω απόφαση του αποφάνθηκε ως ακολούθως: 
Δέχθηκε ότι τα στοιχεία της πρώτης ομάδας αποδεικνόονται από τις επιταγές 
που είχαν προσκομισθεί και υποχρέωσε τον ενάγοντα-κομιστή των επιταγών- 
να αποδείξει τα στοιχεία της δεύτερης ομάδας. Συγκεκριμένα, τον υποχρέωσε 
να αποδείξει: πρώτον, ότι ο εκδότης γνώριζε ότι δεν έχει στην τράπεζα 
διαθέσιμα, όταν εξέδωσε τις επιταγές και όταν αυτές εμφανίσθηκαν προς 
πληρωμή και δεύτερον, ότι ο ίδιος (ο ενάγων κομιστής), εξαιτίας της μη 
πληρωμής των επιταγών, υπέστη ζημία ίση με το άθροισμα των ποσών τους,Η 
απόφαση δίνει την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη μας, εδώ, προσφέρει θυσία 
στις λέξεις, προκειμένου να δείξει την πίστη της στο γράμμα του νόμου, που 
είναι κενό από κάθε περιεχόμενο.253

Κατά σύμπνοια επιστήμης και νομολογίας, η αξίωση του κομιστή της 
ακάλυπτης επιταγής, ακόμα και όταν θεμελιώνεται στην αδικοπραξία, 
εμφανίζει τ' ακόλουθα χαρακτηριστικά: ως αντικείμενο έχει το ποσό της 
επιταγής· και ως ιστορική της βάση τα περιστατικά (τουλάχιστον) ότι η 
επιταγή εμφανίσθηκε εμπροσθέτως προς πληρωμή, ότι δεν πληρώθηκε 
ελλείψει διαθεσίμων και, τέλος, ότι αυτό βεβαιώθηκε με τρόπο 
πανηγυρικό254.Στη δίκη, λοιπόν, στην οποία η εν λόγω αξίωση εμφανίζεται ως 
πηγάζουσα από αδικοπραξία, όταν ο κομιστής επικαλείται και αποδετκνύει 
τα περιστατικά εκείνα, επικαλείται και αποδεικνύει ότι, από τη μη πληρωμή 
της επιταγής, υπέστη ζημία ίση με το ποσό της επιταγής. Και, φυσικά, δεν έχει 
τίποτα περισσότερο να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει, προκειμένου να 
στοιχειοθετήσει την πρόκληση ζημίας σε βάρος του, η οποία ανήκει στο 
«πραγματικό» του άρθρου 914 ΑΚ.

Τα περιστατικά εκείνα, όμως, αν υπάρχει διαταγή πληρωμής, ο 
κομιστής τα έχει επικαλεσθεί και αποδείξει προηγουμένως, στη διαδικασία 
για την έκδοσή της. Και η επίκληση και προσαγωγή της διαταγής πληρωμής, 
στη δίκη τώρα περί προσωπικής κρατήσεως - με βάση, φυσικά, τις διατάξεις 
για την αδικοπραξία - αποτελούν επίκληση και απόδειξη της ζημίας η οποία, 
κατ' άρθρο 914 ΑΚ, αποτελεί στοιχείο στην έννοια της αδικοπραξίας. Η μόνη 
διαφορά, στο σημείο αυτό, που χωρίζει τη διαδικασία εκείνη και την 
προκειμένη δίκη, εντοπίζεται στο νομικό χαρακτηρισμό της αξίωσης. Στη

253 . Η  Επειρ 1 0 1 0 /1 9 9 3  (1994) 1703 (αριθ. 51) είδε το  θέμα της γνώοης τοο εκδότη με 
περισσότερο ρεαλισμό: αποφάνθηκε ότι «η γνώση προκύπτει αφ' εαοτής». Και πράγματι ο 
εκδότης οφείλει να  γνω ρίζει την κατάσταση τοο λογαριασμού τοο σε όλο το  διάστημα ποο η 
επιταγή μπορεί να εμφανισθεί νομίμως προς πληρωμή.

254 Βλ. Παμπούκη, ΕπισκΕΔ Γ (1997) 422  και 423 οπό IV I και 3  και τις παραπομπές ποο  
γίνονται εκεί, στις σημ. 14 και 17. Βλ., επίσης, εντελώς ενδεικτικά, ΕΑ  5 2 5 4 /1 9 9 6  και 
9 5 3 2 /1 9 9 6  Δ ΕΕ Γ (1997) 854  επ.
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διαδικασία εκείνη, όντως, η αξίωση χαρακτηρίσθηκε ως από επιταγή 
πηγάζουσα και στην προκειμένη δίκη χαρακτηρίζεται ως απαίτηση 
αποζημιώσεως από αδικοπραξία. Πρόκειται, όμως, για μια διαφορά που 
οφείλεται στη μεταβολή της νομικής βάσεως και όχι της πραγματικής. Για μια 
μεταβολή, συνεπώς, η οποία είναι απολύτως θεμιτή για τη θεωρία που δέχεται 
συρροή απλώς νομίμων βάσεων (και όχι αξιώσεων)255.

Μεταβολή της πραγματικής βάσεως θα είχαμε, στο σημείο αυτό, αν η 
αγωγή, που αναφέρεται στην αδικοπραξία, έπρεπε να μνημονεύει και την 
αιτία για την οποία εκδόθηκε η επιταγή - αφού, λογικά, με μνεία και της 
αιτίας, μόνο, στοιχειοθετείται πλήρως η ζημία ως στοιχείο στο «πραγματικό» 
του άρθρου 914 ΑΚ.Η νομολογία μας, όμως, παρόλο που ξεκινάει από την 
ύπαρξη δυο αξιώσεων, δεν έχει προβάλει ως τώρα παρόμοια απαίτηση. Αυτό 
μας το επιβεβαιώνει σιωπηρά και η εφετειακή απόφαση, που το περιεχόμενό 
της εκθέσαμε πριν από λίγο, η 10201/1996 του Εφετείου Αθηνών256. Επιπλέον, 
όμως, το διακηρύσσει χωρίς περιστροφές η απόφαση 1000/1996 του Εφετείου 
Πειραιώς. Στην απόφαση αυτή, πραγματικά, διαβάζουμε τ' ακόλουθα, που 
είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα:
«Όπως ... [η] αξίωση από το νόμο περί επιταγών έτσι και η ... από 
αδικοπραξία αξίωση του λήπτη της επιταγής θεμελιώνεται χωρίς να είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην αγωγή και η υποκείμενη αιτία, για την οποία 
εκδόθηκε η επιταγή».257 Η θέση της νομολογίας, στο σημείο αυτό, αξίζει 
ασφαλώς επιδοκιμασία. Πραγματικά, στην επιταγή ενσωματώνεται 
αφηρημένη απαίτηση, με αποτέλεσμα ν' ανατρέπεται το βάρος επικλήσεως 
και αποδείξεως της αιτίας· με αποτέλεσμα, ειδικότερα, ν' αφήνεται στον 
οφειλέτη της επιταγής ν' αναφερθεί στην αιτία και ν' αμφισβητήσει την 
ύπαρξη ή το κύρος της. Από το άλλο μέρος, όμως, η θέση εκείνη (της 
νομολογίας) δεν μπορεί να ευσταθήσει θεωρητικά, παρά μόνο αν αλλάξουμε 
τρόπο σκέψεως: αν απορρίψουμε την ιδέα ότι υπάρχει συρροή αξιώσεων και 
υιοθετήσουμε την άποψη ότι συντρέχει απλώς συρροή νομικών βάσεων.

Τώρα θα φέρουμε την κριτική μας και στο πρώτο θέμα αποδείξεως· 
αυτό που αφορά τη γνώση του εκδότη των επιταγών για την έλλειψη 
διαθεσίμων.

Στη δίκη, στην οποία κρίνεται η απαγγελία προσωπικής κρατήσεως με 
βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία, προβάλλει ασφαλώς προς έρευνα - 
ένα στοιχείο που δεν αντιμετωπίζεται στη διαδικασία για την έκδοση 
διαταγής πληρωμής. Πρόκειται για το στοιχείο της υπαιτιότητας, από την 
πλευρά φυσικά του εκδότη της επιταγής- ένα στοιχείο, που ανήκει επίσης στο

255 Βλ. Α τγ. Γεωργιάδη, Η  «συρροή αξιώσεων» επί συνδρομής συμβατικής και αδικοπρακακής 
ευθύνης, Δ  6 (1975) 43 επ., ιδίως 58-59.

256 . Σιωπηρά, επίσης, μας το  επιβεβαιώνουν οι δυο αποφάσεις που μνημονεόθηκαν όπως και 
όλες οι αποφάσεις -  μερικές, εντούτοις, μέσα σ' ένα κλίμα από αντιφάσεις -  επί των οποίων οι 
συζητήσεις στην εργασία με τίτλο «Αγωγή αποζημιώσεως και υποκείμενη σχέση στην 
ακάλυπτη επιταγή»

257. Τα «στοιχεία ταυτότητας» παρατίθενται στην ΕπισκΕΔ Γ (1997) 425 σημ. 22
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«πραγματικό» του άρθρου 914 ΑΚ Το στοιχείο αυτό, εντούτοις, δεν είναι 
τόσο λιτό και άκαμπτο, ταυτοχρόνως, όσο το θέλει η απόφαση που πήραμε ως 
αφετηρία και βάση για τις αναζητήσεις μας.

Το άρθρο 79 ν. 5960/1933, στην πρώτη του παράγραφο, περιγράφει το 
οικείο έγκλημα ως έκδοση επιταγής που δεν πληρώθηκε από την τράπεζα, 
επειδή ο εκδότης δεν είχε σ' αυτήν τ' αντίστοιχα διαθέσιμα κατά το χρόνο 
εκδόσεως ή πληρωμής της επιταγής (εκδόσεως και πληρωμής, σημειώνει εκ 
παραδρομής προφανώς η απόφαση). Το έγκλημα - συνεπώς και η αντίστοιχη 
αδικοπραξία - στοιχειοθετούνται όταν η επιταγή εμφανίζεται εμπροθέσμως 
προς πληρωμή, δεν πληρώνεται ελλείψει διαθεσίμων και το περιστατικό αυτό 
βεβαιώνεται με τρόπο πανηγυρικό.
Το στοιχείο της υπαιτιότητας, συνεπώς, συγκεντρώνεται στο ίδιο ακριβώς 
περιστατικό, σε συνδυασμό φυσικά με το πρώτο: ότι η επιταγή δεν πληρώθηκε 
ελλείψει διαθεσίμων, ενώ εμφανίσθηκε εμπροθέσμως. Η, για να δούμε το 
ζήτημα από την πλευρά του υποκειμένου (όπως αρμόζει στην υπαιτιότητα), 
το στοιχείο αυτό συγκεντρώνεται στο γεγονός ότι ο εκδότης δεν εκπλήρωσε το 
«βάρος» (Obligenheit) που είχε: ότι άφησε το λογαριασμό του χωρίς τ' 
αναγκαία διαθέσιμα, στη διάρκεια της προθεσμίας προς εμφάνιση της 
επιταγής. Η κατάσταση του λογαριασμού του, όποια κι αν ήταν, όταν εξέδωσε 
την επιταγή, παραμένει τελείως αδιάφορη για το δίκαιο, το ποινικό και το 
αστικό258 - το δίκαιο ως στοιχείο του πολιτισμού, που κατευθύνεται σ' ένα 
έλλογο «τέλος».259

Στο σημείο αυτό, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα, πότε ακριβώς 
συντρέχει υπαιτιότητα του εκδότη· και, mo συγκεκριμένα, σε τι ακριβώς 
συνίσταται το πταίσμα του.Στη γενική θεωρία των ενοχών διδάσκεται, για 
την οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη και την αδυναμία του να εξεύρει 
μετρητά, ότι δεν οδηγούν σε ανυπαίτια καθυστέρηση της παροχής και ότι, ως 
εκ τούτου, δεν εμποδίζουν την περιέλευσή του σε υπερημερία.260Το στοιχείο 
της υπαιτιότητας, που απαιτείται τόσο για το έγκλημα του άρθρου 79 ν. 
5960/1933 (κατ' άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ), όσο και για την αντίστοιχη 
αδικοπραξία (κατ' άρθρο 914 ΑΚ), δεν έχει καμία απολύτως οχέση με την 
οικονομική δυνατότητα του εκδότη της επιταγής ή τη δυνατότητά του να 
εξεύρει τ' αναγκαία για την πληρωμή της επιταγής διαθέσιμα. Εντοπίζεται, 
αποκλειστικά, στην ψυχική του στάση απέναντι στην κατάσταση του οικείου

258 Λεν μπορούμε ν ' αντιληφ θοόμε το στόχο, στον οποίο κατευθύνεται η αντίθετη άποψη του  
Πασσιά, Το αδίκημα της εκδόσεως επιταγής άνεο αντικρόσματος ΝΔ 9  (1953) 481 επ., ιδίως 
4 8 2  επ. υπό 8. Ο  διαπρεπής συγγραφέας, πράγματι, ενώ δέχεται ότι (έγκλημα και) αδίκημα  
τελούνται μόνο μ ε τη μη πληρωμή της επιταγής, επιμένει να  θεωρεί αδίκημα το να  μην  
υπάρχουν διαθέσιμα όταν εκδίδεται η  επιταγή. Έ τσι, παραβλέπει και το γεγονός ότι η 
επιταγή μπορεί να  εκδοθεί και μετά το  «κλείσιμο» των τραπεζών και ότι ο εκδότης μπορεί να  
εκπληρώσει το  «βάρος» που έχει, μόλις την επομένη «ανοίξουν» οι τράπεζες

259. Καράση, Γενικές Α ρχές του Αστικού Δικαίου, Δικαιοπραξία I (1996) Α  38 σε συνδυασμό με 
Α  36-37  σελ. 46  επ., όπου σύγκριση της πράξεως δικαίου προς τον κανόνα δικαίου.

260 Βλ., ενδεικτικά, Αστ. Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο, Γενικό μέρος Π (έκδ. 2*ι, 1993) παρ 20 IV 
2  γ  σελ. 67.
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λογαριασμού του- στο αν, συγκεκριμένα, γνώριζε ή δεν γνώριζε και, στη 
δεύτερη περίπτωση, αν όφειλε να γνωρίζει ότι στο λογαριασμό του δεν 
υπάρχουν ή ενδέχεται να μην υπάρχουν τ' αναγκαία διαθέσιμα.
Αυτό επιβεβαιώνεται πλήρώς από την αρχική διατύπωση του άρθρου 79 ν. 
5960/1933. Σύμφωνα με αυτή για να σιοιχειοθετηθεί το έγκλημα 
(πλημμέλημα κατ' άρθρο 18 εδ. 2 ΠΚ) της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, 
χρειαζόταν ο εκδότης να εξέδωσε την επιταγή εν γνώσει του ότι δεν υπάρχουν 
ή δεν θα υπάρξουν αντίστοιχα διαθέσιμα. Υπό τη διατύπωση εκείνη δεν 
αρκούσε ενδεχόμενος δόλος με βάση το άρθρο 27 παρ. 2 εδ. 1 ΠΚ. Όταν, 
όμως, το άρθρο 79 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν.δ. 1325/1972, 
αφαιρέθηκε από το κείμενό του η φράση «εν γνώσει». Γιαυτό και από τότε ο 
δόλος του εκδότη, που απαιτείται κατ' άρθρο 26 παρ. 1 εδ. 1 ΠΚ, εκτιμάται με 
βάση το άρθρο 27 παρ. 1 ΠΚ. Πράγμα που σημαίνει, βεβαίως, ότι δεν 
απαιτείται πλέον άμεσος δόλος, αλλ' ότι αρκεί κι ενδεχόμενος.261 Κι 
ενδεχόμενος δόλος υπάρχει, όταν ο εκδότης γνώριζε ότι ο λογαριασμός του 
ενδέχεται να είναι χωρίς διαθέσιμα και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό 
(άρθρο 27 παρ 1 περ. β ΠΚ).

Όσο αφορά την κατ' άρθρο 914 ΑΚ αδικοπραξία, πάντως, δεν είναι 
απαραίτητος ο δόλος του εκδότη της επιταγής. Για την αδικοπραξία, 
πράγματι, αρκεί και η αμέλεια, ακόμα και αν είναι ελαφρά.262Συνεπώς αρκεί 
το δεδομένο ότι ο εκδότης όφειλε να γνωρίζει ότι ο λογαριασμός του δεν είχε 
τ' αναγκαία διαθέσιμα στη διάρκεια της προθεσμίας που προβλέπεται για την 
εμφάνιση της επιταγής.

Η νομολογία, σ' έκταση εντυπωσιακή, δεν μπόρεσε ακόμα να συλλάβει 
τη μεταβολή που έγινε με το άρθρο 1 ν.δ. 1325/1972. Η νομολογία, μ' επιμονή 
ανεξήγητη, παραμένει συχνά προσηλωμένη στην παλιά διατύπωση του 
άρθρου 79 ν. 5960/1933. Και μιλάει ακόμα για έγκλημα ή αδίκημα που 
τελείται αν ο εκδότης ενέργησε εν γνώσει για την έλλειψη διαθεσίμων. Οι 
διάδικοι, από το άλλο μέρος, στοιχούμενοι με τη νομολογία (για να μη 
χάσουν τη δίκη), επικαλούνται γνώση του εκδότη, ακόμα και για να 
στοιχειοθετήσουν την κατ' άρθρο 914 ΑΚ αδικοπραξία - όπως έγινε και στην 
περίπτωση που έκρινε η 10201/1996 του Εφετείου Αθηνών επί της οποίας 
οικοδομούνται οι αναλύσεις της παρούσας εργασίας. Η παλιά διατύπωση του 
άρθρου 79 ν. 5960/1933 διαιωνίζεται και δεν αφήνει τις συναλλαγές ακόμα, 
έπειτα από263 χρόνια, να βρουν το δρόμο που τους άνοιξε το άρθρο 1 ν.δ. 
1325/1972.

261 Για όλα  τα  προηγούμενα, βλ. Α. Κιάντοο - Παμπούκη, όπ. παρ. 93 Π 3  Δ σελ. 386 και την  
παραπομπή που γίνεται εκεί, στη σημ. 15.
262Βλ., ενδεικτικά, Δεληγιάννη -  Κορνηλάκη, Ειδικό ενοχικό δίκαιο ΙΠ (1992) παρ. 339 σελ. 
104.
263 . Ενδεικτικώς, αναφέρονται τ ' ακόλουθα: Τη γνώση, ως στοιχείο της κατ' άρθρο 79 ν. 
5 9 6 0 /1 9 3 3  αδικοπραξίας, μνημονεύουν οι ΠΠΘ 1 3 7 1 /1 9 9 2  Α ρμ 46 (1992) 1029, Επειρ 
1 0 1 0 /1 9 9 3  ΕΔ 35 (1994) 1703 (αριθ. 51), ΜΠΘ 180661 /1994  Α ρμ 49  (1995) 1426, ΜΠΘ  
3 0 0 8 6 /1 9 9 5  ΕπισκΕΔ Β (1996) 436, Επειρ 1 1 05 /1996  Επισκ ΕΔ Γ  (1997) 658, ΕΑ 525 4 /1 9 9 6  
Δ ΕΕ Γ  (1997) 854, ΕΑ  1 0 2 0 1 /1 9 9 6  ΕπισκΕΔ Γ (1997) 931, Ε π ειρ 238/1997  ΕΔ 38 (1997) 1634-5  
(αριθ 49). ΕΘ  2 5 1 9 /1 9 9 7  Δ ΕΕ Γ (1997) 1188. Τη γνώση, επίσης, ως στοιχείο πάντα της ενλύγω  
αδικοπραξίας, επικαλέσθηκε ο ενάγων στις υποθέσεις επί των οποίων έκριναν οι ΕΑ  
1 0 3 0 3 /1 9 9 1  ΕΔ 34 (1993) 1384, ΕΘ  4 1 1 0 /1 9 9 5  Αρμ 50 (1996) 337, ΜΠΘ 3 1 957 /1995  ΕπισκΕΔ Β
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Η αστική ευθύνη, κατά κανόνα, έχει ως βάση της την υπαιτιότητα ή το 
πταίσμα του οφειλέτη: Τον ψυχικό δεσμό του οφειλέτη προς την παράνομη 
συμπεριφορά του· τον ψυχικό δεσμό, που δικαιολογεί την αποδοκιμασία 
προς τον οφειλέτη - αν, φυσικά, συντρέχει και ικανότητά του, προς 
καταλογισμό.264Η αστική ευθύνη οικοδομείται στην υπαιτιότητα (ή στο 
πταίσμα) του οφειλέτη, ανεξάρτητα από το αν πηγάζει από δικαιοπραξία ή 
αδικοπραξία: αν η παράνομη συμπεριφορά του οφειλέτη συνίσταται σε 
αθέτηση ενοχικής υποχρεώσεως (άρθρο 330 ΑΚ) ή απλώς σε άδικη πράξη 
(άρθρο 914 ΑΚ).265 Και η κύρια διαφορά, που χωρίζει τις δύο περιπτώσεις, 
εντοπίζεται στο θέμα της επίκλησης και απόδειξης του πταίσματος. Στην 
ευθύνη από αδικοπραξία το πταίσμα του οφειλέτη τεκμαίρεται, με τρόπο 
μαχητό φυσικά· ενώ στην ευθύνη από αδικοπραξία εναπόκειται στο δανειστή 
να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει τα περιστατικά που στοιχειοθετούν το 
πταίσμα του οφειλέτη266.

Οι γενικές αυτές αρχές ισχύουν και στην ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης 
επιταγής. Ισχύουν, μάλιστα, ανεξάρτητα από το αν δεχθούμε συρροή 
αξιώσεως, ή, απλώς, νομίμων βάσεων. Όπως θα δείξουμε, όμως, η διαφορά 
που χωρίζει τα δύο είδη ευθύνης - η διαφορά, που εντοπίζεται στην επίκληση 
και την απόδειξη του πταίσματος - εδώ, εξαλείφεται από τη φύση του 
πράγματος.

Για την ευθύνη από αδικοπραξία αρκεί και αμέλεια. Πράγμα που 
σημαίνει, βεβαίως, ότι η επίκληση αμέλειας ολοκληρώνει το «πραγματικό» 
του άρθρου 914 ΑΚ. Στην περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής, συνεπώς, αρκεί 
το δεδομένο ότι ο εκδότης όφειλε να γνωρίζει ότι ο λογαριασμός του δεν είχε 
διαθέσιμα στο διάστημα που η επιταγή μπορούσε να εμφανισθεί νομίμως 
προς πληρωμή. Το δεδομένο αυτό, εντούτοις, δεν μπορούσε ν' απαιτήσουμε 
από τον κομιστή να το επικαλεσθεί και να το αποδείξεΐ-Εκείνος που τηρεί 
λογαριασμό επιταγών μπορεί ανέτως, σας ώρες λειτουργίας των τραπεζών - 
στις οποίες μπορεί και να εμφανισθεί μια επιταγή προς πληρωμή - να λάβει 
πληροφορίες για την κατάσταση του λογαριασμού του. Και μόνο υπό 
εξαιρετικές συνθήκες αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει με θετικό 
αποτέλεσμα. Ποιες, όμως, μπορεί να είναι οι συνθήκες αυτές, γενικά και 
αφηρημένα, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Κατ' ακολουθία, δεν 
μπορούμε ν' απαιτήσουμε από τον κομιστή της επιταγής, που ενάγει με βάση

(1996) 192, Επειρ 1 1 0 5 /1 9 9 6  που αναφέρθηκε και προηγουμένως ΕΑ  10648 /1996  ΕπισκΕΔ Γ
(1997) 484, ΕΑ  1 0 2 0 1 /1 9 9 7  που επίοης προαναφέρθηκε και προηγουμένως,Τέλος, η Α Π  
1 0 6 7 /1 9 9 0  ΕΕΔ  Μ Γ (1992) 94, ενώ την περιγραφή του οικείου εγκλήματος την αντλεί από το  
άρθρο 79 ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3  όπως έχει σήμερα, καταλήγει λέγοντας ότι «αρκεί», για την ύπαρξη  
του δόλου, «η γνώση της μη προβλέιμεως».
264 Βλ. Σταθόπουλο, Γενικό ενοχικό δίκαιο I (1979) παρ 6 1 1  και 2  σελ. 137-138, Αστ. Γεωργιάδη, 
Ενοχικό δίκαιο, Γενικό μέρος I (έκδ. 2η, 1993) παρ 4  V I 1 σελ. 76-77.

265 Βλ. Σταθόπουλο, όπ. παρ. 6 1 1  σελ. 137. Ειδικά για τη διάκριση δικαιοπρακτικής και 
αδικοπρακτικής ευθύνης, βλ. Αστ. Γεωργιάδη, όπ. παρ. I παρ. 4  Π 2 σελ. 59 επ.

266 Βλ. Δεληγιάννη - Κορχηλάκη, όπ. παρ. ΠΙ παρ. 339 σελ. 106, Αστ. Γεωργιάδη, όπ. παρ. I παρ. 4 
I I 2  σελ. 61 υπό β.
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την αδικοπραξία, να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει ότι όλες αυτές οι (δυνατές) 
συνθήκες δεν συνέτρεξαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εναπόκειται στον 
εκδότη, αποκλειστικά, που ενδεχομένως βίωσε παρόμοιες συνθήκες, να τις 
εμφανίσει στη δίκη και να τις αποδείξει.267 Οι τράπεζες, άλλωστε, κηδόμενες 
των πελατών τους, συνηθίζουν να μη «σφραγίζουν» τις επιταγές, αν 
προηγουμένως δεν επικοινωνήσουν με τους εκδότες τους. Και οι κομιστές των 
επιταγών, από το άλλο μέρος, δεν μπορούν να «σπάνε» το τραπεζικό 
απόρρητο και να μαθαίνουν αν υπήρξε ή δεν υπήρξε παρόμοια επικοινωνία.

Τοιουτοτρόπως, αν πάμε πέρα από το γράμμα του νόμου και δούμε τα 
πράγματα όπως έχουν, θα καταλήξουμε στο ακόλουθο συμπέρασμα: Ο 
κομιστής ακάλυπτης επιταγής, με βάσει τη διαταγή πληρωμής που έχει στα 
χέρια του - που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την επιταγή - 
μπορεί με αυτοτελή αγωγή να ζητήσει την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως 
σε βάρος του εκδότη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων τώρα για την 
αδικοπραξία. Στην αγωγή του, δεν έχει ανάγκη να περιλάβει περιστατικά, 
που να στοιχειοθετούν υπαιτιότητα του εκδότη, γιατί αυτή τεκμαίρετα από τη 
φύση του πράγματος. Αν συντρέχουν περιστατικά, που κατ' εξαίρεση 
αποκλείουν την υπαιτιότητα του τελευταίου, εναπόκειται σ' αυτόν να τα 
επικαλεσθεί και να τ' αποδείξει,Για την περίπτωση, που θα εμμείνει κανείς 
στην άποψη ότι ο κομιστής οφείλει να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει την 
υπαιτιότητα του εκδότη - υπάρχει η ακόλουθη απάντηση: Στη θεωρία, που 
μιλάει για συρροή νομίμων βάσεων (και όχι αξιώσεων), γίνεται δεκτό 
ευλόγως ότι ο δανειστής - στην περίπτωσή μας, ο κομιστής της ακάλυπτης 
επιταγής - μπορεί να επικαλείται και με δόσεις τα οικεία πραγματικά 
περιστατικά. Ειδικότερα, μπορεί: στην πρώτη δίκη (εδώ, κατ' ακρίβεια, στη 
διαδικασία προς έκδοση διαταγής πληρωμής) να επικαλεσθεί αυτά που 
δικονομικώς αρκούν για τη μία νόμιμη βάση· και στη δεύτερη (εδώ, στη δίκη 
για την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως) εκείνα που απαιτούνται 
επιπλέον, δικονομικώς και πάλι, για την άλλη βάση.Τα συμπεράσματα, στα 
οποία οδηγεί η ως τώρα ανάλυση, είναι τ' ακόλουθα:

Η αξίωση του κομιστή ακάλυπτης επιταγής, ανεξάρτητα από το αν 
προβάλλεται ως αξίωση από αναγωγή (κατ' άρθρο 40 ν. 5960/1933) ή ως 
αξίωση από αδικοπραξία (κατ' άρθρο 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με άρθρο 79 ν. 
5960/1933)· ανεξάρτητα από το αν προβάλλεται με τη μία ή την άλλη νόμιμη 
βάση, οικοδομείται στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Και τα περιστατικά, 
στα οποία οικοδομείται, είναι τ' ακόλουθα: η νόμιμη κατοχή της επιταγής, η 
εμπρόθεσμη προς πληρωμή εμφάνισή της· η μη πληρωμή της ελλείψει 
διαθεσίμων· και, τέλος, η κατ' επίσημο τρόπο βεβαίωση του τελευταίου αυτού 
περιστατικού. Έτσι ο κομιστής σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση και αν 
θεμελιώνει την αξίωσή του, δεν έχει παρά να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει τα 
τέσσερα αυτά περιστατικά. Ενώ, οποιαδήποτε νόμιμη βάση και αν επιλέξει· 
δεν μπορεί ν' απαιτήσει παρά μόνο το ποσό της επιταγής. Το οποίο ακριβώς, 
με βάση το νόμο, έπρεπε να εισπράξει εμφανίζοντας την επιταγή.Και αφού

267 0ο μ ίζο υ μ ε εδώ την Επειρ 1010 /1993 , η οποία, θεωρώντας (αστόχως) τη γνώση τοο εκδότη 
αναγκαίο στοιχείο της αδικοπραξίας, είπε ότι αοτή «προκύπτει αφ' εαοτής».
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δεν το εισέπραξε, υπό τις συνθήκες που αναφέρθηκαν έχει από αναγωγή 
απαίτηση γι' αυτό εναντίον του εκδότη καθώς και από αδικοπραξία, εναντίον 
και πάλι του εκδότη, απαίτηση αποζημιώσεως για την ισόποση ζημία.Η 
αξίωση του κομιστή ακάλυπτης επιταγής, ανεξάρτητα πάντα από το αν 
θεμελιώνεται στη μία ή στην άλλη νόμιμη βάση, προϋποθέτει επιπλέον 
υπαιτιότητα του εκδότη. Προϋποθέτει υπαιτιότητα, φυσικά, η οποία μπορεί 
να είναι και αμέλεια· να οφείλεται στο δεδομένο, ότι ο εκδότης όφειλε (γιατί 
μπορούσε) να γνωρίζει ότι ο οικείος λογαριασμός του δεν είχε διαθέσιμα, στο 
διάστημα που η επιταγή μπορούσε να εμφαντσθεί νομίμως προς πληρωμή. 
Εξάλλου, η ενλόγω υπαιτιότητα τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση· δηλαδή, σε 
οποιαδήποτε νόμιμη βάση και αν θεμελιώνεται η αξίωση: Όταν θεμελιώνεται 
στην αναγωγή, γιατί παρίσταται τότε ως αξίωση από σύμβαση.268 Και όταν 
θεμελιώνεται στην αδικοπραξία, γιατί ο κομιστής, αν δεν συνέτρεξαν 
εξαιρετικές περιστάσεις που μόνο αυτός μπορεί να γνωρίζει, μπορούσε 
κάλλιστα να τηρείται ενήμερος για την κατάσταση του λογαριασμού του.

Αυτά τα συμπεράσματα εξηγούνται και δικαιολογούνται, 
ταυτοχρόνως, από τη φύση του πράγματος· από τον τρόπο με τον οποίο 
συρρέουν οι ενλόγω νόμιμες βάσεις προς θεμελίωση της αξίωσης του κομιστή 
επί του ποσού της επιταγής.

Συνήθως, η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης 
οφείλεται στο δεδομένο, ότι ορισμένο ιστορικό γεγονός παρίσταται τόσο ως 
αθέτηση συμβατικής υποχρεώσεως όσο και ως αδικοπραξία. Ο κομιστής 
επιταγής, κατ' αρχή, δεν έχει καμία αξίωση απ' αυτήν.269Αξίωση αποκτά, για 
πρώτη φορά αν εμφανίσει εμπροθέσμως την επιταγή που έχει στη κατοχή του, 
αν αυτή δεν πληρωθεί ελλείψει διαθεσίμων· και αν η μη πληρωμή βεβαιωθεί 
επισήμως. Τότε ο κομιστής αποκτά πρωτογενώς, αξίωση για το ποσό της 
επιταγής, αξίωση που θεμελιώνεται στις γνωστές μας δύο νόμιμες βάσεις.

Ο νόμος αξιολογεί διττώς αλλά με τρόπο εντελώς ιδιάζοντα, τη μη 
πληρωμή της επιταγής συγκεκριμένα, αφενός, ως γεγονός που παράγει υπέρ 
του κομιστή αναγωγή εναντίον του εκδότη· και αφετέρου, ως αδικοπραξία 
του εκδότη σε βάρος του κομιστή· ως αναγωγή και ως αδικοπραξία οι οποίες 
παράγουν, τώρα για πρώτη φορά, την αξίωση του κομιστή εναντΐοντου 
εκδότη για το ποσό της επιταγής.

Στην περίπτωσή μας συντρέχει μια εντελώς ιδιάζουσα συρροή 
δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.Συντρέχει μια συρροή, στην 
οποία η αξίωση που γεννιέται είναι πρωτογενής και για τις δύο νόμιμες 
βάσεις. Μια συρροή η οποία υποστηρίζει ότι με βάση τη διαταγή πληρωμής 
που έχει εκδοθεί για την επιταγή, χωρεί αυτοτελής αγωγή περί προσωπικής 
κρατήσεως για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.

268 Για το συμβατικό χαρακτήρα της ενοχής από την επιταγή, ενδεικτικά, βλ. Α. Κιάντου - 
Παμποόκη, όπ. παρ. 9 IV 2  σελ. 42.

269 Βλ. Αναστασιάδη, Πιστωτικοί τίτλοι, τ.Β. Τραπεζική επιταγή (1948) παρ 50 σελ. 213 επ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΣΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Για την ενασχόλησή μας με το προκείμενο θέμα υπήρξε αφορμή η 
απόφαση 1105/1996 του Εφετείου Πειραιώς270 271 σε συνδυασμό με την απόφαση 
10201/1996 του Εφετείου Αθηνών272.Το προκείμενο θέμα, αφορά τη λήψη από 
κάποιον ακάλυπτης επιταγής εν γνώσει του για το αρνητικό αυτό 
χαρακτηριστικό της. Σε πολλές επί πιστώσει συναλλαγές, πραγματικά, ο 
πιστοδότης λαμβάνει χάριν καταβολής εν γνώσει του ακάλυπτη επιταγή του 
πιστολήπτη. Ειδικότερα, άλλοτε απαιτεί από τον πιστολήπτη και άλλοτε 
δέχεται απλώς απ' αυτόν, να του εκδώσει επιταγή, συνήθως 
μεταχρονολογημένη, που είναι και θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα 
ακάλυπτη. Και αυτό, φυσικά, για να έχει εναντίον του (εναντίον του 
πιστολήπτη) την απειλή ποινικής διώξεως. Ο πιστοδότης, έτσι, εμφανίζεται ως 
ηθικός αυτουργός ή ως άμεσος συνεργός στο έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής εκ μέρους του πιστολήπτη.

Παρόμοιες υποθέσεις, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν φαίνεται να 
έφθασαν πολλές ενώπιον της δικαιοσύνης. Και όταν έφθασαν, αυτή 
προσπάθησε να τις αντιμετωπίσει, ως επί το πλείστον: είτε διαμέσου μόνο του 
άρθρου 300 ΑΚ, που αφορά το συντρέχον πταίσμα (όπως, παλιότερα, η 
Εφετείου Θεσσαλονίκης 297/1975)273 είτε διαμέσου και των άρθρων 281 και 
288 ΑΚ (όπως, αργότερα, η Εφετείου Πειραιώς 459/1991274 και, πρόσφατα η 
Εφετείου Πειραιώς 1105/1996 και η Εφετείου Αθηνών 10201/1996).Πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι διατάξεις αυτές - αφενός η 300 και αφετέρου η 281 και η 
288 ΑΚ - δεν συναντιόνται ούτε στις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ούτε σΓ 
αποτελέσματά τουςΛ ότι, κατά συνέπεια, ανεπιτυχώς σωρεύονται ως νόμιμες 
βάσεις για την οικεία ένσταση του πιστολήπτη κι εκδότη της επιταγής. Πέρα 
όμως απ' αυτό, οι εν λόγω διατάξεις μετατοπίζουν την παθολογία της 
περιπτώσεως, που εξετάζεται σε σημείο άλλο από εκείνο που την υφίσταται·

270 Βλ. Κ Ω Ν /Ν Ο Υ  Γ. ΠΑΜ ΠΟ ΥΚΗ  «ΕΙΔΙΚΑ ΖΗ ΤΗ Μ ΑΤΑ Α Π Ο  ΤΗ Ν  ΕΚΔΟΣΗ  
Α Κ Α Λ ΥΠ ΤΗ Σ Ε Π Π Α Γ Η Σ », 1998 σελ. 43 ως 52.

27ΐ. ΕπισκΕΔ Γ (1997) 658.

272 ΕπισκΕΔ Γ (1997) 931.

273 . ΕΕΔ Κ ΣΤ (1975) 606 ή Α Ν  ΚΣΤ (1975) 351.

274 ΕΕΔ ΜΔ (1993) 432  ή ΕΔ 33 (1992) 1503. Την απόφαση αυτή, συμφωνώντας μαζί της, την  
παρουσιάζει ο Μ άρκου, Δίκαιο επιταγής (1995) άρθρο 79  σελ. 314-315 οπό IV 5.
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πράγμα, φυσικά, που δεν μένει άμοιρο από σοβαρές πρακτικές συνέπειες, 
αρνητικές για την αντιμετώπιση της παθολογίας.

Το άρθρο 300 ΑΚ προϋποθέτει την ύπαρξη υποχρεώσεως προς 
αποζημίωση275 - εδώ, φυσικά, σε βάρος του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής. 
Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της κρατούσας θεωρίας - που υποστηρίζει ότι επί 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, συρρέουν δύο αξιώσεις, μία από την επιταγή 
και άλλη μία από την αδικοπραξία276 - το άρθρο αυτό δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί, παρά μόνο αν ο κομιστής ασκεί την αξίωση από την 
αδικοπραξία (αξίωση, που αντικείμενο έχει όντως αποζημίωση κατ' άρθρο 
914 ΑΚ).

Το σημείο αυτό, εντούτοις, διαφεύγει συνήθως από την προσοχή των 
αποφάσεων, που μνημονεύθηκαν παρόλο που συμπορεύονται με την 
κρατούσα θεωρία. Συγκεκριμένα: Η παλιότερη από τις αποφάσεις αυτές, η 
Εφετείου Θεσσαλονίκης 297/1975, εφάρμοσε το άρθρο 300 ΑΚ σε περίπτωση 
που ο κομιστής είχε ασκήσει την αξίωση από την αδικοπραξία. Αντιθέτως, η 
Εφετείου Πειραιώς 459/1991 (σημ. 4) και η Εφετείου Αθηνών 10201/19% 
διακήρυξαν ότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και όταν ασκείται η αξίωση από 
την επιταγή. Ενώ η Εφετείου Πειραιώς 1105/1996 είπε, απλώς, ότι αυτό 
εφαρμόζεται «ιδιαίτερα όταν (ο εκδότης) ενάγεται με βάση την αδικοπραξία».

Επειτα, το άρθρο 300 ΑΚ παρέχει στο δικαστή ευρεία εξουσία - την 
εξουσία ν' απαλλάξει το δράστη, να μειώσει την ευθύνη του ή και να του 
καταλογίσει πλήρη ευθύνη - με βάση αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ των 
οποίων είναι, ιδίως, η βαρύτητα των εκατέρωθεν πταισμάτων277. Στην 
περίπτωσή μας, αντίθετα, το μόνο που προβάλλει ως δίκαιο - που το 
δικαστήριο, συνεπώς, οφείλει να διατάξει - είναι η πλήρης απαλλαγή του 
εκδότη της ακάλυπτης επιταγής. Και αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι η παθολογία 
της περιπτώσεως εντάσσεται σε άλλη κατηγορία του δικαιϊκού μας 
συστήματος. Τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ, εξάλλου, που παραπέμπουν στην 
αρχή της καλής πίσιεως, μπορούν ασφαλώς να εφαρμοσθούν κατ στις δύο 
αξιώσεις, που συρρέουν κατά κρατούσα δόξα - στην αξίωση από την επτταγή 
και στην αξίωση από την αδικοπραξία. Και σ' αυτό, βεβαίως, συναντιόνται 
όλες οι αποφάσεις που επικαλούνται τις δύο αυτές διατάξεις278.

Οι διατάξεις αυτές, συνακόλουθα, φαίνεται να καλύπτουν και την 
αξίωση από την επιταγή, που κείται πέρα από το πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 300 ΑΚ. Όσο αφορά την αξίωση αυτή, εντούτοις, επισημαίνεται ότι: 
Εκείνο, που το δίκαιο αποδοκιμάζει, εδώ, στην πλευρά του λήπτη της

275 Βλ., ενδεικτικά, Στα θόπ ουλο, Γενικό ενοχικό δίκαιο I (1979) οελ. 321 οπό 2  α, Αστ. 
Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο. Γενικό μέρος I (έκδ. 2*ι, 1993) παρ. 5 V II2  σε\. 160.

276 Για τη θεωρία αυτή και τη ν  αντίθετη, ποο δέχεται ότι υπάρχει μία αξίωση με δόο νόμιμες 
βάσεις, βλ. Α . Κ ιάντοο -  Π αμποόκη, Δίκαιο αξιογράφων (έκδ. 5*>, 1997) παρ. 93 ΙΠ και 3  σελ. 
387  επ.

277. Βλ., ιδίως, Σταθόπ οολο, όπ. παρ. οελ. 325 επ. οπό 3.

278 Οι αποφάσεις αυτές, θυμίζουμε, είναι οι Επειρ 4 5 9 /1 9 9 1  (σημ. 4), Επειρ. 1 1 0 5 /1 9 9 6  (σημ. 
1) και ΕΑ  1 0 2 0 1 /1 9 9 6  (σημ. 2).
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επιταγής, δεν είναι ότι δέχθηκε να λάβει την επιταγή· κατά συνέπεια, ότι 
συνέπραξε στη γένεση της αξίωσης από την επιταγή - Πράγμα, που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστική απόκτηση της αξίωσης ή, έστω, 
κατάχρηση της φυσικής ελευθερίας, προς κατάρτιση συμβάσεων279. Εκείνο 
που αποδοκιμάζει το δίκαιο είναι, αντιθέτως, ότι ο λήπτης αξίωσε ή έστερξε 
να του δοθεί ακάλυπτη επιταγή· κατ' ακολουθία, ότι συνέπραξε στην 
αδικοπραξία του εκδότη της επιταγής, ότι θέλησε να αποκτήσει αξίωση από 
την αδικοπραξία.

Από το άλλο μέρος, πάλι, οι εν λόγω δύο διατάξεις - η πρώτη, πάντως, 
όχι απαραιτήτους - προϋποθέτουν ότι υπάρχει αξίωση· εδώ, ειδικότερα, από 
την επιταγή αποκλειστικά ή και από την αδικοπραξία280. Εξάλλου η πρώτη 
εμποδίζει απλώς την άσκηση της αξιώσεως281, ενώ η δεύτερη έχει πάνω της 
ποικίλες επιδράσεις282.
Στην περίπτωσή μας το καθήκον του δικαίου είναι να εμποδίσει - με άλλα 
λόγια, να προλάβει - τη γένεση αξιώσεως· και, μάλιστα, όχι μόνο από την 
επιταγή αλλά και από την αδικοπραξία.

Η ως άνω υπαγωγή του προκείμενου προβλήματος στο άρθρο 300 ΑΚ, 
αφορά το συντρέχον πταίσμα.Η ρύθμιση του άρθρου 300 ΑΚ βασίζεται στην 
ιδέα ενός «βάρους» (Ού^θπΐΐθϋ:), που παράγεται πάντα όταν ένας προκαλεί 
ζημία σε άλλον· του «βάρους», που πέφτει στους ώμους του δεύτερου (του 
υφιστάμενου τη ζημία) και που αντικείμενο έχει τον περιορισμό ή την 
αποτροπή της ζημίας ή, τουλάχιστον, τη μη διεύρυνσή της. Το «βάρος» αυτό, 
πραγματικά, ενέχει το στοιχείο της ευθύνης, διαμέσου του οποίου αυτός που 
υφίσταται τη ζημία εξαναγκάζεται να εκπληρώσει το «βάρος», ακριβέστερα, 
ενέχει το στοιχείο της «συνευθύνης» του για τη ζημία που υπέστη·

Το άρθρο 300 ΑΚ εφαρμόζεται στην ακόλουθη περίπτωση: Οταν αυτός 
που υφίσταται ζημία συμμετέχει στην ευθύνη εκείνου που την προκαλεί. Αυτό 
συμβαίνει, εξάλλου, όταν υπάρχει (συντρέχον) πταίσμα του πρώτου (που 
υφίσταται τη ζημία). Και το πταίσμα εντοπίζεται στο δεδομένο ότι αυτός (ο 
πρώτος) δεν εκπλήρωσε το «βάρος» που του επιβάλλει το εν λόγω άρθρο· το 
«βάρος» ν' αποτρέψει ή να περιορίσει ή, έστω, να μη διευρύνει τη ζημία.Όπως 
είναι προφανές, λοιπόν, στην περίπτωση του άρθρου 300 ΑΚ, έχουμε 
συμπεριφορά του πρώτου (που υφίσταται τη ζημία), η οποία, όσο και αν 
συνεπάγεται οντολογικώς με τη συμπεριφορά του δεύτερου (που προκαλεί τη

279 . Για τις δύο αοτές περιπτώσεις καταχρήσεως, βλ. Α π. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού 
Δικαίου (1996) παρ. 23  Π 2  σελ. 159 επ.

280Βλ., αντιστοίχως, Παπαντωνίου, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου (έκδ. 3η, 1983) παρ. 46 
Π σελ. 217  επ., Στα θύπουλο, όπ. παρ. σελ. 118 και Αστ. Γεωργιάδη, Ενοχικά δίκαιο, Γενικό 
μέρος Π (έκδ. 2η, 1993) παρ. 1 8 1 3 α σελ. 8.

281 Π απαντωνίου, όπ. παρ. 4 6  ΠΙ σελ. 223.

282 Βλ. Σταθύπουλο, όπ. παρ. σελ. 113 και 123-134, Αστ. Γεωργιάδη, όπ. παρ. 18 1 4  α σελ. 12  
επ.
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ζημία), αξιολογικός παρϊσταται ως αυτοτελής, αφού παραβιάζει κανόνα 
διαφορετικού από εκείνον που παραβιάζει η συμπεριφορά του τελευταίου.

Στην περίπτωσή μας, όμως, δεν έχουμε συμμετοχή του λήπτη της 
ακάλυιτιης επιταγής στην ευθύνη του εκδότη· συμμετοχή, που οικοδομείται 
στην αθέτηση του «βάρους» που υπαινίσσεται το άρθρο 300 ΑΚ. Ειδικότερα, 
δεν έχουμε συμπεριφορά του λήπτη, που αξιολογικός παρϊσταται ως 
αυτοτελής απέναντι οτη συμπεριφορά του εκδότη. Έχουμε συμπεριφορά, με 
την οποία ο λήπτης της ακάλυπτης επιταγής (ως θύμα) συμμετέχει στη 
συμπεριφορά του εκδότη (ως δράστη). Έχουμε σύμπραξη του πρώτου στην 
παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου, με την οποία παραβιάζεται η 
απαγόρευση της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Μια σύμπραξη, η οποία 
συνίσταται: άλλοτε, σε πρόκληση της παράνομης συμπεριφοράς του 
τελευταίου* και άλλοτε, πάλι, σε στοιχειοθέτηση της συμπεριφοράς του αυτής 
(σε κατάρτιση της σύμβασης, με την οποία γεννιέται η απαίτηση από την 
επιταγή). Κι ενόψει του ότι η συμπεριφορά του εκδότη είναι παράνομη, 
καθίσταται παράνομη και η συμπεριφορά με την οποία ο λήπτης συμμετέχει 
σ' εκείνη του εκδότη.

Αν μεταφερθούμε στα πεδία του ποινικού δικαίου - στα οποία, κατά 
πρώτο λόγο, κινείται η έκδοση ακάλυπτης επιταγής - μπορούμε να 
καταλήξουμε ως ακολούθως283:
Στην περίπτωσή μας, έχουμε συμμετοχή του λήπτη της ακάλυπτης επιταγής 
στην άδικη πράξη του εκδότη της επιταγής. Και, συγκεκριμένα, έχουμε: ηθική 
αυτουργία, στην περίπτωση που ο λήπτης με πρόθεση προκάλεσε στον άλλο 
την απόφαση να εκδώσει την ακάλυπτη επιταγή (άρθρο 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ)· 
και άμεση συνέργεια, στην περίπτωση που ο λήπτης, απλώς, συνέβαλε άμεσα 
με πρόθεση πάντα (με γνώση και θέληση) στην έκδοση της ακάλυπτης 
επιταγής (άρθρο 46 παρ. 1 περ. β ΠΚ)284.Και με τη συμμετοχή του αυτή, 
βεβαίως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 174 ΑΚ (όπως έχει επισημάνει η 
απόφαση 834/1993 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου285), δεν μπορεί να 
παραχθεί αξίωση υπέρ του λήπτη της ακάλυπτης επιταγής. Διευκρινίζεται ότι: 
όσο αφορά την αξίωση από την επιταγή, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται ευθέως 
(με την έννοια, ότι επάγεται ακυρότητα της μεταξύ εκδότη και λήπτη 
σύμβασης286)· και όσο αφορά την αξίωση από την αδικοπραξία, εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία (με την έννοια, τώρα, ότι εμποδίζει απλώς τη γένεση αξιώσεως 
υπέρ του λήπτη).

Το προκείμενο θέμα, από την άποψη της ποινικής ευθύνης του λήπτη 
της ακάλυπτης επιταγής, απασχόλησε εντόνως την επιστήμη και τη νομολογία

283 Ό τι έννοιες, ποο έχει διαπλάσει το ποινικό δίκαιο, μπορούν ν ' αξιοποιηθούν και στο πεδίο 
της αστικής ευθύνης, πρβλ. Σταθόπουλο, Γενικό ενοχικό δίκαιο Π (1983) σελ. 122 οπό 4 α.

284 Για τις έννοιες της ηθικής αυτουργίας και της άμεσης συνέργειας, βλ. Μανωλεδάκη, 
Π οινικό δίκαιο, Ά ρθρα 1-49  Π Κ (έκδ. 4η, 1996) σελ. 426 επ. και 449  επ.

285 ΕπιοκΕΔ Β (1996) 706
286 . Για τη σύμβαση αυτή, βλ. Α. Κιάντου - Παμπούκη, όπ. παρ. 9  ΙΠ 2  και IV 2  σελ. 40  επ. 
και 4 2  επ.



77

στα μέσα του αιώνα μας, που τώρα πλησιάζει να εκπνεόσει μάλιστα, έφθασε 
μια φορά και στον Άρειο Πάγο, που το αντιμετώπισε πάντως 
παρεμπιπτόντως. Και πρέπει να αναφερθεί ότι, με σύμπνοια τότε, η επιστήμη 
και η νομολογία το επέλυσαν θετικά· με την έννοια, δηλαδή, ότι δέχθηκαν 
την ποινική ευθύνη του λήπτη287.

Η απόφαση 834/1993 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, που 
αναφέρθηκε πριν από λίγο και που αφορά φυσικά τις αστικού δικαίου 
συνέπειες του εν λόγω εγκλήματος, ξεκινάει με την ακόλουθη σκέψη: 
«Σύμφωνα με γενική νομική αρχή, ... δεν είναι επιτρεπτή η δικαστική 
προστασία έκνομης (ή ανήθικης) δραστηριότητας προσώπου. Κατά μείζονα 
δε λόγο είναι επιτρεπτή ... η δικαστική επίλυση περιουσιακών διαφορών που 
προκύπτουν από την τέλεση ποινικού αδικήματος μεταξύ των προσώπων που
(δολίως) σομμετέσχον στη διάπραξή του».Και καταλήγει: «Αφού ....
πιθανολογείται ότι ο αϊτών γνώριζε την έλλειψη αντικρίσματος της επιταγής 
και παρά τούτα τη δέχθηκε, εκτιμάται ότι... υπήρξε τουλάχιστο συνεργός στο
τελεσθέν αδίκημα......  Έτσι, με βάση τα προεκτεθέντα, οι διάδικοι, ως
συμμέτοχοι του τελεσθέντος εγκλήματος, δεν δικαιούνται να ζητήσουν 
δικαστική επίλυση των διαφορών τους που εξ αυτού προέκυψαν κατ' 
αλλήλων».

Το θέμα, που δηλώνεται με τον τίτλο της προκείμενης μελέτης-έχει 
σημείο αναφοράς το λήπτη της ακάλυπτης επιταγής. Κατ' ακολουθία, 
εντοπίζεται στην πρώτη απόκτηση της επιταγής- την απόκτηση που 
καταρτίζεται ανάμεσα στον εκδότη και το λήπτη της επιταγής288. Με άλλα 
λόγια, το θέμα αυτό παρίσταται ως παθολογία της τελευταίας αυτής 
συμβάσεως. Ανάλογο θέμα, όμως, μπορεί να ανακύψει και στη μεταβίβαση 
της ακάλυπτης επιταγής. Μπορεί δηλαδή, να υπάρξει ανάλογη παθολογία και 
στη σύμβαση, με την οποία ο λήπτης (ή άλλος νόμιμος κομιστής) μεταβιβάζει 
σε άλλον την επιταγή- και μάλιστα, ανεξάρτητα από το αν η μεταβίβαση 
γίνεται με οπισθογράφηση ή απλή εκχώρηση.

Το νέο τούτο θέμα, βεβαίως, δεν συμπίπτει με το προηγούμενο- που 
αποτελεί απλή παραλλαγή εκείνου· μια παραλλαγή, εντούτοις, η οποία 
κινείται ρτο ίδιο πλαίσιο ιδεών. Για αυτό και θα εξεταστεί επίσης. Αφορμή για 
την προσέγγιση του θέματος υπήρξε η απόφαση 10201/1996 του Εφετείου 
Αθηνών.289 Από το αιτιολογικό και το διατακτικό της απόφασης συνάγονται 
τα ακόλουθα: Ο Α, που ήταν εταίρος και διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρίας, 
ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρίας, εξέδωσε τρεις επιταγές σε δική του

287 Βλ. Γ. Κ αραμάνο, Το αδίκημα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής, Θ. ΝΔ (1943) 308 επ. και 
345 επ., ιδίως 348 οπό VH στο τέλος, L Πασσιά. Το αδίκημα της εκδόσεως επιταγής άνεο  
ανπκρόσματος, Ν Δ 9(1953) 481 επ., ιδίως 484 οπό 12, Χ.Γ. Δέδε, Σημείωση οπό την Α Π  
2 5 4 /1 9 5 4  Ν οΒ 2  (1954) 1151, Α Π  9 7 /1 9 5 5  Ν οΒ 3 (1953) 597, με σύμφωνη σημείωση Χ.Γ. Δέδε 
ή ΕΕ Ν  22  (1955) 966, με σύμφωνη σημείωση (οπό 4) Μ.Κ.Κ. (Κοριλλόποολοο).

288 Για τη σύμβαση αοτή και τα στοιχειά ποο περιέχει, επί παντός αξιογράφοο, βλ. 
Παμπούκη, Αντικατάσταση μετοχικών τίτλων, Επισκ ΕΔ Α  (1995) 519 επ., ιδίως 526 οπό IV1 
Β και τις παραπομπές ποο γίνονται εκεί και, ιδίως, στη σημ. 25.

289 Επισκ. ΕΔ Γ  (1997) 931.
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(ατομική) διαταγή. Τις επιταγές αυτές, που ήταν μεταχρονολογημένες, τις 
έλαβε (ατομικά) προς ευκολία του και, συγκεκριμένα, για να διευκολυνθεί σε 
συναλλαγή του με ανώνυμη εταιρία. Και πράγματι, ενεργώντας εν συνεχεία 
ως λήπτης, συνεπώς και στο δικό του τώρα όνομα, οπισθογράφησε τις 
επιταγές σε διαταγή της ανώνυμης εταιρίας. Η τελευταία, σημειωτέον, 
τελούσε εν γνώσει των ως άνω περιστατικών. Ειδικότερα, γνώριζε ότι οι 
επιταγές εκδόθηκαν προς ευκολία του λήπτη και οπισθόγραφου και, προσέτι, 
ότι ήταν και θα έμεναν ακάλυπτες.
Όπως ήταν επόμενο, οι επιταγές δεν πληρώθηκαν. Η ανώνυμη εταιρία, 
λοιπόν, με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία, άσκησε αγωγή εναντίον 
του Α, αναφερόμενη στο γεγονός ότι αυτός εξέδωσε τις επιταγές ως 
εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρίας. Και ο Α, με τη σειρά του, προέβαλε 
κατ' ένσταση ότι η ανώνυμη εταιρία γνώριζε ότι πρόκειται για επιταγές 
ευκολίας και συγχρόνως ακάλυπτες.

Στην άμυνα του εναγομένου, φυσικά, ενυπάρχουν δύο διαφορετικές 
ενστάσεις: μία, αφορά την εν γνώσει επίσης απόκτηση επιταγής ευκολίας.Η 
απόφαση, πάντως, όπως μαρτυρεί κυρίως το διατακτικό της, δεν συνέβαλε τη 
διαφορά των δύο ενστάσεων και τι αντιμετώπισε ενιαίως. Συγκεκριμένα, 
υπήγαγε και τις δύο στην κατασκευή290 που έχει επινοήσει η νομολογία για 
την πρώτη από τις ενστάσεις αυτές. Στην κατασκευή επιστρατεύει: αφενός το 
άρθρο 300 ΑΚ για το συντρέχον πταίσμα αφετέρου, τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ 
που παραπέμπουν στην καλή πίστη.

Όπως επισημάνθηκε ήδη η παρούσα περίπτωση αποτελεί παραλλαγή 
εκείνης που μελετήθηκε σης προηγούμενες ενότητες. Σε εκείνη, πράγματι, η 
απόκτηση έχει συντελεσθεί με σύμπραξη στην έκδοση της επιταγής και, 
συνεπώς, ως κομιστής παρίσταται ο λήπτης. Και στην παρούσα, η απόκτηση 
έχει συντελεσθεί με σύμπραξη στην οπισθογράφηση, με συνέπεια τώρα ως 
κομιστής να προβάλλει ο υπέρ ου η οπισθογράφηση. Ως παραλλαγή της 
πρώτης, λοιπόν, η παρούσα περίπτωση δεν μπορεί παρά να βρει μεταχείριση 
ανάλογη με εκείνη που υποδείχθηκε για την πρώτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, φυσικά, ο κομιστής, δεν μπορεί να συνέπραξε ως 
άμεσος συνεργός291 στο αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής- ως άμεσος 
συνεργός μπορεί να έχει συμπράξει σε αυτό αποκλειστικά ο λήπτης. Ο 
κομιστής, εδώ, μπορεί να συνέπραξε μόνο ως ηθικός αυτουργός μπορεί αυτός, 
δηλαδή, να προκάλεσε την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής292. Κι εν πάσει 
περιπτώσει, συνέπραξε (με πρόθεση) στη διάθεση-στην οπισθογράφηση- της 
ακάλυπτης επιταγής ως προϊόντος εγκλήματος293

Ενόψει όλων αυτών, λοιπόν, κατ' εφαρμογή και πάλι του άρθρου 174 
ΑΚ (ευθεία ή αναλογική, αντιστοίχως), δεν μπορεί κι εδώ να παραχθεί 
απαίτηση υπέρ του κομιστή (του υπέρ ου η οπισθογράφηση), ούτε από την 
οπισθογράφηση αλλ' ούτε και από την αδικοπραξία.

290 Π αρουσίαση και ανασκευή της κατασκευής αυτής επιχειρήσαμε ήδη πιο πάνω στην 
παρούσα μελέτη.
291 κατ' άρθρο 4 6  παρ. 1 περ. β ΠΚ
292 άρθρο 46  παρ. 1 περ. α Π Κ
293 άρθρο 394 Π Κ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΩΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗ 294

Το θέμα της προκείμενης μελέτης δεν εντάσσεται λογικά στο ευρύτερο 
και σύνθετο θέμα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Η έκδοση επιταγής προς 
ευκολία (όπως λέγεται) του λήπτη εντάσσεται σε ένα διαφορετικό, ευρύτερο 
επίσης αλλά από άλλη άποψη θέμα ένα θέμα, τώρα, που αφορά και άλλα 
αξιόγραφα και ιδίως τη συναλλαγματική. Η επιταγή ευκολίας, όμως, 
απασχολεί τη νομολογία, κυρίως, όταν είναι συγχρόνως και ακάλυπτη. Και 
αυτό, δικαιολογεί επαρκώς τη συζήτηση του θέματος αυτού παραλλήλως προς 
εκείνα που αφορούν ακραιφνώς την ακάλυπτη επιταγή.

Σε συζήτηση του θέματος αυτού μας ώθησαν δύο νεότερες αποφάσεις: 
η Εφετείου Πειραιώς 1105/1995295 αφενός και η Εφετείου Αθηνών 
10201/1996296 αφετέρου. Και οι δύο αποφάσεις, όμως, το αντιμετώπισαν σε 
συνάρτηση με το θέμα της ακάλυπτης επιταγής· και, ειδικότερα, με το θέμα 
της απόκτησης επιταγής εν γνώσει του ότι αυτή παρίοταται ως ακάλυπτη. 
Εξάλλου, και οι δύο συνέπηξαν τα δύο θέματα για να τα αντιμετωπίσουν 
ενιαία υπό το πρίσμα που αρμόζει στο δεύτερο. Ενώ η πρώτη απόφαση 
προσεγγίζει και αυτοτελώς το πρώτο θέμα (αυτό που αφορά την επιταγή 
ευκολίας), για να του προσδώσει ιδιάζοντα χαρακτηρισμό.

Πριν προχωρήσουμε, πάντως, κρίνουμε αναγκαίο να οριοθετήσουμε 
το ευρύτερο θέμα, όπου λογικά εντάσσεται και η επιταγή ευκολίας. Το θέμα 
τούτο μπορεί να οριστεί ως «ανάληψη υποχρεώσεως από χρηματόγραφο προς 
ευκολία του υπέρ ου το χρηματόγραφο». Ανάληψη παρόμοιας υποχρεώσεως 
δεν συνηθίζεται πολύ στην επιταγή. Συνήθως, η προς ευκολία ανάληψη 
υποχρεώσεως γίνεται με την αποδοχή συναλλαγματικής- οπότε και μιλάμε 
για «αποδοχή ευκολίας»297. Για αυτό και η σχετική συζήτηση, που είναι 
ιδιαιτέρως πλούσια στην επιστήμη και στη νομολογία, αναφέρεται κατά 
προτίμηση στην αποδοχή. Ευνόητο είναι, ότι η προσφορά της επιστήμης και 
της νομολογίας, που αφορά την αποδοχή ευκολίας, θα είναι πολύτιμος 
οδηγός στη συζήτηση που επιχειρείται εδώ, ειδικά για την επιταγή ευκολίας.

294 Βλ. Κ Ω Ν /Ν Ο Υ  ΠΑΜ ΠΟΥΚΗ «ΕΙΔΙΚΑ ΖΗ ΤΗ Μ ΑΤΑ ΑΠ Ο  ΤΗ Ν  ΕΚΔΟΣΗ  
Α Κ Α Λ ΥΠ Τ Η Σ ΕΠ ΙΤΑΓΗ Σ» 1998, σελ. 53 ως 62.Σημειώνεται ότι η προκείμενη μελέτη, σε 
μορφή συνεπτυγμένη και υπό τον τίτλο «Έκδοση επιταγής ευκολίας», έχει δημοσιευθεί, ως 
σχόλιο στην ΕΠ ειρ. 1 105 /1996 , στην Επισκ.ΕΔ Γ (1997) 664.

295 Επισκ. ΕΔ Γ (1997) 658.

296 Επισκ. ΕΔ Γ (1997) 931.

297 Για την αποδοχή ευκολίας, ενδεικτικά βλ. Α Κιάντου-Παμποόκη, Δίκαιο αξιογράφων 
(έκδ. 5*ι, 1997) παρ. 34 1 2 σελ. επ., όπου και άλλες παραπομπές.



80

Έκδοση επιταγής ευκολίας (κατ' αντιστοιχία προς την αποδοχή 
ευκολίας) υπάρχει, όταν η επιταγή εκδίδεται -όχι προς εξόφληση οφειλής του 
εκδότη απέναντι στο λήπτη ή προς (άμεση) πίστωσή της λήπτη αλλά- προς 
ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας του τελευταίου· και, συγκεκριμένα, 
προκειμένου ο λήπτης να χρησιμοποιήσει (οπισθογραφήσει ή εκχωρήσει) την 
επιταγή προς εξόφληση δικής του υποχρεώσεως απέναντι σε τρίτον, που τον 
πιστώνει298 299

Υποστηρίχθηκε ότι, συνήθως, επιταγή ευκολίας εκδίδεται για «να μένει 
(η επιταγή) στα ταμείο του λήπτη προς επίδειξη»298 299 300. Πλην όμως, η έκδοση 
επιταγής με παρόμοιο σκοπό αντίκειται στα χρηστά ήθη, αφού γίνεται προς 
εξαπάτηση των τρίτων σχετικά με τη φερεγγυότητα του λήπτη. Κατ' 
ακολουθία, δεν μπορεί να τεθεί σε ίση μοίρα με την έκδοση που αποβλέπει 
στην κυκλοφορία της επιταγής και στη, διαμέσου αυτής, ενίσχυση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του λήπτη - φαινόμενο, που εντάσσεται πλήρως 
στα πλαίσια της έννομης τάξης.

Η επιταγή ευκολίας, δεν αποτελεί φαινόμενο εξίσου συνηθισμένο με 
την αποδοχή ευκολίας, εντούτοις, δεν είναι από τα παράδοξα της 
συναλλακτικής ζωής - καθώς, για παράδειγμα, η αχρηστία του γραμματίου 
εις διαταγή, ενός εξόχως πρόσφορου για τις συνθήκες της αγοράς μας 
πιστωτικού εργαλείου301. Όπως αναφέρθηκε η επιταγή ευκολίας 
εκδίδεταιπρος ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας του λήπτη. Η επιταγή, 
όμως προβλέπεται από το νόμο ως όργανο πληρωμής ως αξιόγραφο, που 
πρέπει να εξαντλήσει τη λειτουργία του σε σύντομο διάστημα ,302 Ως εκ 
τούτου, λοιπόν, δεν μπορεί να καλύψει πιστωτικές ανάγκες, οι οποίες από τη 
φύση τους εκτείνονται στο χρόνο303. Πιστωτικές ανάγκες μπορεί να καλύψει 
κατ' εξαίρεση μόνο, αν είναι μεταχρονολογημένη. Τότε, πραγματικά, 
παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας της καθ' όλο το διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στο χρόνο εκδόσεως που είναι αληθινός και σ' εκείνον που 
αναγράφεται στην επιταγή304.Υπενθυμίζεται πάντως, ότι η παράταση αυτή

298 Π αρόμοια περίπτωση φαίνεται να  απασχόλησε την ΕΑ  6 2 8 9 /1 9 9 4  ΔΕΕ A  (1995) 298, αλλ' 
αυτή αναφέρεται στο θέμα με πολύ αόριστη διατύπωση. Κατά τον Αντιεισαγγελέα Κ. 
Κόλλια, Αγόρευση στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η A ll  2 5 4 /1 9 5 4  Θ, ΞΕ (1954) 1025, 
η επιταγή ευκολίας «δίδεται προς δανεισμόν ή εγγύησιν». Α λλ' η επιταγή που δίνεται «προς 
δανεισμόν» δεν είναι επιταγή ευκολίας

299 Ό σο αφορά τη ν  αποδοχή συναλλαγματικής, πρβλ. Α . Κιάντου-Παμπούκη, όπ. Π αρ. 3 4 1  2  
σελ. 167  επ„ H ueck-Canaris, Recht d er W ertpapiere (έκδ. 1 2 ,1 9 8 6 ) παρ. 9 1 4  σελ. 107, παρ. 17  
Π 1 b σελ. 170 επ.

300 Έ τσι, Μάρκου, όπ. παρ. άρθρο 22 σελ. 165.

301 Βλ. Φρέρη, Εις μνήμην του  γραμματίου εις διαταγήν, ΕπισκΕΔ Γ (1997) 332  επ.

302 Ά ρθρα  28  παρ. 1 και -  για τη ν  εξωτερική επιταγή -  29  παρ. 1 ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3
303 Ενόψει αυτού, προφανώς, ο Κ. Κόλλιας, Θ. ΞΕ (1954) επ. είπε παλιότερα ότι η επιταγή  
ευκολίας είναι «εφεόρεσις τη ς πρακτικής διαστρέφουσα την έννοιαν της επιταγής».

304 Για την λειτουργία της επιταγής, της κανονικής και της μεταχρονολογημένης, βλ. Α. 
Κιάντου - Π αμποόκη, όπ. παρ. παρ. 81 σελ. 333 επ.
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δεν διασφαλίζεται και νομικώς, αφού η επιταγή μπορεί να εμφαντσθεί προς 
πληρωμή αμέσως μετά την έκδοσή της, συνεπώς και πριν από το χρόνο που 
αναγράφεται σ’ αυτήν. 305 Η επιταγή ευκολίας (όπως συμβαίνει και με την 
αντίστοιχη αποδοχή συναλλαγματικής) εκδίδεται επί τη βάσει συμβάσεως 
εντολής ή συμβάσεως έργου.306 * 308 Με την έκδοση παρόμοιας επιταγής ο εκδότης 
αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υπόθεση του λήπτη, είτε με είτε χωρίς αμοιβή. 
Συγκεκριμένα, ο εκδότης αναλαμβάνει να έχει στον οικείο λογαριασμό τα 
διαθέσιμα που απαιτούνται για την πληρωμή της επιταγής, τη στιγμή που 
αυτή θα εμφαντσθεί προς πληρωμή από τον τρίτο υπέρ του οποίου θα την 
οπισθογραφήσει ο λήπτης. Και ο λήπτης, από την πλευρά του, υποχρεούται 
να προκαταβάλει ή, πάντως, ν' αποδώσει στον εκδότη το ποσό που αυτός θα 
χρετασθετ να δαπανήσει ή θα δαπανήσει, αντιστοίχως, για να εκπληρώσει την 
υποχρέωση που ανέλαβε.307 308

Η έκδοση επιταγής ευκολίας, μια και μπορεί να γίνεται με αμοιβή, δεν 
είναι ακριβές να χαρακτηρίζεται ως κατά χάρη έκδοση. Ενόψει, όμως, του ότι 
συνήθως δεν προβλέπεται αμοιβή, μπορεί κανείς κατά σύμβαση να 
χρησιμοποιεί και το χαρακτηρισμό αυτόν (Στη συνέχεια, ο χαρακτηρισμός 
αυτός θα χρησιμοποιείται γιατί εμφανίζει το προσόν της εκφραστικότητας. 
Πλην όμως, θα κλείνεται σε εισαγωγικά, για να υπενθυμίζεται ότι δεν 
ακριβολογεί).

Από τη σύμβαση σ' εκτέλεση της οποίας εκδίδεται η επιταγή ευκολίας, 
συνάγονται αβίαστα οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις αφενός ανάμεσα στον 
εκδότη και το λήπτη και αφετέρου ανάμεσα στον εκδότη και τον τρίτο.Αν η 
επιταγή ευκολίας, ξεφεύγοντας από τον προορισμό της (που είναι η 
κυκλοφορία), παραμείνει στα χέρια του λήπτη - προς «χάρη» του οποίου 
εκδόθηκε - μπορεί, ατύπως φυσικά, να συμβεί το ένα από τα δύο: ή να 
εμφανίσει ο λήπτης την επιταγή και να την εισπράξει: ή να την εμφανίσει, να 
μην την εισπράξει ελλείψει διαθεσίμων και, στη συνέχεια, ν' ασκήσει 
αναγωγή κατά του εκδότη.309 Και τα δύο, εντούτοις, θα λάβουν χώρα ατόπως, 
καθώς σημειώθηκε ήδη. Κατ' ακολουθία: στην πρώτη περίπτωση, ο λήπτης 
υποχρεούται ν' αποδώσει το ποσό της επιταγής στον εκδότη, γιατί το 
εισέπραξε αχρεωστήτως310 και στη δεύτερη, ο εκδότης μπορεί ν' αποκρούει μ' 
ένσταση την αναγωγή του λήπτη. Για τη δεύτερη περίπτωση, όμως, 
διχάζονται οι γνώμες ως προς τη φύση ή τη θεμελίωση της ένστασης. Κατά 
μία γνώμη - η οποία, με συνέπεια, μεταφέρει κι εδώ την κατασκευή που 
συναντήσαμε στην πρώτη περίπτωση - πρόκειται για ένσταση της «κατά

305 άρθρο 28 παρ. 2  ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3
306 άρθρα, αντίστοιχα, 713 επ. ή 681 επ. ΑΚ
^ Ά ρ θ ρ α , αντίστοιχα, 721 και 722 ΑΚ, εφαρμοσμένα κατ' αναλογία αν πρόκειται για 
σύμβαση έργου.

308 Π ρβλ. Α. Κιάντοο - Παμπούκη, όπ. παρ. 3 4 1 2 σελ. 168.

309Κατ' άρθρο 40 ν. 5 9 6 0 /1 9 3 3
310 άρθρο 904 παρ. 1 εδ. 2  ΑΚ
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χάρη» έκδοσης, η οποία αναλύεται σ' ένσταση αχρεωστήτου311. Και κατ' άλλη 
γνώμη - που φαίνεται να περιέχει μια εκζήτηση - πρόκειται για ένσταση του 
δόλου, στηριγμένη στην αρχή ότι «δολΐως πράττει όποιος απαιτεί αυτό που 
οφεΐλει ν' αποδώσει».Το συνηθέστερο είναι, όμως, η επιταγή ευκολίας να 
πορευθεί συμφώνως με τον προορισμό της: να μεταβιβασθεί από το λήπτη σε 
τρίτον που παρέχει πίστωση σ' αυτόν (δηλαδή το λήπτη). Στην περίπτωση 
αυτή, λοιπόν, τα πράγματα θα εξελιχθούν ως ακολούθως:
Αν η επιταγή πληρωθεί στον τρίτο και ο λήπτης δεν έχει προκαταβάλει το 
ποσό της στον εκδότη 312 313 314, ο εκδότης δικαιούται ν' απαιτήσει την απόδοσή 
του.313 314Αν, αντιθέτως, η επιταγή δεν πληρωθεί ελλείψει διαθεσίμων και ο 
τρίτος ασκήσει αναγωγή κατά του εκδότη, ο τελευταίος μπορεί - παρά τα όσα 
υποσιηριχθεί και υποστηρίζονται εισέτι ν' αποκρούσει την αναγωγή με την 
ένσταση της «κατά χάρη» έκδοσης, ακόμα και αν ο τρίτος, γνώριζε το 
δεδομένο αυτό (την «κατά χάρη» έκδοση) όταν αποκτούσε την επιταγή.

Οι αρχές αυτές ισχύουν εξίσου και όταν ο λήπτης μεταβίβασε την 
επιταγή μ' εκχώρηση (και όχι με οπισθογράφηση). Γιατί για τον εκδότη δεν 
έχει καμιά σημασία το πώς ο λήπτης χρησιμοποίησε την επιταγή που εκείνος 
του εξέδωσε «κατά χάρη».
Η επιστήμη υποστήριζε παλιότερα και η νομολογία υποστηρίζει πάντα ότι ο 
εκδότης, με βάση το άρθρο 22 ν. 5960/1933 (όπως, επί αποδοχής, με βάση το 
άρθρο 17 ν. 5325/1932) έχει την ένσταση της «κατά χάρη» έκδοσης, αν ο 
τρίτος γνώριζε το δεδομένο αυτό315. Δυο αποφάσεις, μάλιστα, έφθασαν να 
δεχθούν ότι ο εκδότης έχει την ένσταση αυτή, ακόμα και όταν ο κομιστής 
ασκεί την αξίωση από την αδικοπραξία316. Κι έδειξαν έτσι ότι, για να 
προστατεύσουν τον φιλότιμο αλλά και ασυνεπή εκδότη, είναι έτοιμες να 
καταρρίψουν ακόμα και το φράγμα, που, σύμφωνα με την επίμονη 
νομολογία, χωρίζει τις δύο αξιώσεις - την αξίωση από την αναγωγή και την 
αξίωση από την αδικοπραξία317.

Αλλ' η άποψη αυτή, που στη νομολογία είναι αμετακίνητη, πηγαίνει 
πέρα από τη βούληση των μερών και, συνεπώς, εναντιώνεται στο δίκαιο που 
αναγνωρίζει τη βούλησή τους,Με την επιταγή ευκολίας, που εκδίδεται σ' 
εκτέλεση συμβάσεως εντολής ή έργου, ο εκδότης ενδυναμώνει την

311 Έτσι, για τη ν  αποδοχή ευκολίας, Α . Κιάντου -  Π αμπούκη, όπ. παρ. 34  I 2  σελ. 168 επ., 
καθώς και η Επειρ 1 1 0 5 /1 9 9 6  (σημ. 1).

312 Οπως έχει υποχρέωση κατ' άρθρο 7 2 1 ΑΚ
313 Κατ' άρθρο, τώ ρα, 722  Α Κ
314. Για την αποδοχή ευκολίας, πρβλ. Α. Κιάντου -  Παμπούκη, όπ. παρ. 3 4 1 2  σελ. 169 και τις 
παραπομπές που γίνονται εκεί, στη σημ. 8.

315 Έ τσι, για τη ν  αποδοχή ευκολίας, Δελούκας, Αξιόγραφα (έκδ. 3ί,  1980) παρ. 91 γ  σελ. 144  
και οι αποφάσεις που παραπέμπει η Α. Κιάντου - Παμπούκη, όπ. παρ. 34 12 σημ. 5  σελ. 168- 
169. Ειδικά για τη ν  επιταγή ευκολίας, βλ. Π Π Α 5 1 6 4 /1 9 7 4  ΕΕΔ  ΚΣΤ (1975) 102 (104), Επειρ 
4 5 9 /1 9 9 1  ΕΕΔ  Μ Δ (1993) ή ΕΔ 33 (1992) 1503, Επειρ 2 5 8 /1 9 9 4  Δ ΕΕ Α  (1995) 75, ΕΑ  6 2 89 /1994  
Δ ΕΕ Α  (1995) 298.
346. Έτσι, οι Π Π Α  5 1 6 4 /1 9 7 4  και ΕΑ  6289/1994
317 Κριτική στην επίμονη αυτή νομολογία ασκήθηκε στην μελέτη της παροόσης εργασίας που 
φέρει τον τίτλο «Α γω γή αποζημιώσεως και υποκείμενη σχέση στην ακάλυπτη επιταγή».
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πιστοληπτικήν ικανότητα του λήπτη. Με βάση την ίδια σύμβαση, λοιπόν, ο 
λήπτης νομίμως οπισθογράφησε (ή εκχώρησε) υπέρ του τρίτου την επιταγή. Ο 
τρίτος, κατ' ακολουθία, αν αγνοούσε ότι πρόκειται για επιταγή ευκολίας, δεν 
χρειάζεται την προστασία του αποβλήτου των ενστάσεων (την οποία 
προσφέρει το άρθρο 22 ν. 5960/1993)Λ και αν γνώριζε ότι πρόκειται για 
παρόμοια επιταγή, δεν νοείται ότι, κατά την κτήση της, ενέργησε «εν γνώσει 
προς βλάβην» τον εκδότη, ώστε να μείνει εκτεθειμένος (με βάση την ίδια 
διάταξη) στην ένσταση που ο εκδότης έχει εναντίον του λήπτη318.

Στην ουσία, η κρατούσα άποψη «περιπαίζει» τον τρίτο που απέκτησε 
την επιταγή εν γνώσει του ότι είναι ευκολίας, ότι εκδόθηκε «κατά χάρη».

Η απόφαση 1105/1996 του Εφετείου Πειραιώς έχει διαφορετική 
αντίληψη για την επιταγή ευκολίας,Στις αναλύσεις που προηγήθηκαν,η 
επιταγή ευκολίας παρουσιάσθηκε ως πάρισο προς την αντίστοιχη αποδοχή 
συναλλαγματικής. Γι' αυτό κι επισημάνΟηκε ότι ως επιταγή ευκολίας μπορεί 
να λειτουργήσει εκείνη που είναι μεταχρονολογημένη .Η εν λόγω απόφαση, 
αντίθετα, αποβλέπει στην επιταγή που δεν είναι μεταχρονολογημένη, που 
λειτουργεί πραγματικά ως εργαλείο πληρωμής. Και (όπως δύο άλλες 
αποφάσεις, μια παλιότερη και μια νεότερη)319 ως επιταγή ευκολίας θεωρεί 
εκείνη, «την οποία ο εκδότης εκδίδει προς χρηματική διευκόλυνση του 
λήπτη», προκειμένου ο τελευταίος είτε «να την οπισθογραφήσει σε τρίτον» 
είτε «να την εισπράξει» ο ίδιος.

Η επιταγή, εντούτοις, που εκδίδεται προς τον σκοπό αυτόν, δεν είναι 
παρά κοινή επιταγή, που υπηρετεί μια υποκείμενη σχέση (που έχει συνεπώς 
αιτία), ξένη προς τη σύμβαση εντολής ή έργου η οποία (σύμβαση) υπόκειται 
στην επιταγή ευκολίας.

Με την επιταγή που περιγράφει η απόφαση, ο εκδότης δεν ενισχύει την 
πιστοληπτικήν ικανότητα του λήπτη ενισχύει ευθέως, και μάλιστα 
προσωρινώς, την αγοραστική του δύναμη320. Κατ' ακολουθία, παρέχει 
(άμεση) πίστωση στο λήπτη, αφού - σε τελική ανάλυση - πίστωση είναι η 
προσωρινή ενίσχυση της αγοραστικής δυνάμεως άλλου321.Επιβεβαίωση της 
εκτίμησης αυτής μπορεί να μας προσφέρει η ακόλουθη σύγκριση, για την 
οποία θ' αποβλέψουμε στην επιταγή που είναι να την εισπράξει ο ίδιος ο 
λήπτης. Ο αγοραστής, που εκδίδει επιταγή για το τίμημα της αγοραπωλησίας, 
σκοπεί να εξοφλήσει την υποχρέωση που έχει αναλάβει απέναντι στον 
πωλητή και λήπτη της επιταγής. Και ο πιστοδότης, που εκδίδει επιταγή αντί 
να δώσει χρήματα, σκοπεί να δημιουργήσει υποχρέωση του λήπτη της

318 Έτσι, επίσης για την αποδοχή ευκολίας, Α. Κιάντοο - Παμποόκη, όπ. παρ. 3 4 1 2  σελ. 168.

319 Πρόκειται για τις Η Π Α  5 1 6 4 /1 9 7 4  ΕΕΔ ΚΣΤ (1975) 102 (104) και Επειρ 2 5 8 /1 9 9 4  ΔΕΕ Α  
(1995) 75.

320 Π αρόμοια λειτουργία αναγνω ρίζει στην έκδοση της επιταγής και ο Κ. Κόλλιας Θ. ΞΕ 
(1954) 1025, όταν λέει ότι η επιταγή ευκολίας «δίδεται προς δανεισμόν».

321 Βλ. Π αμποόκη, Τραπεζικοί πιστωτικοί συμβάσεις (1962) παρ. 37  σελ. 97  επ., τώρα και 
Ο λΑ Π  3 5 /1 9 9 7  ΕΔ 38 (1997) 1530 (1531).
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επιταγής και πιστολήπτη: την υποχρέωση προς απόδοση του ποσού της 
επιταγής μετά την πάροδο του χρόνου της πίστωσης.

Στα προηγούμενα παραδείγματα μιλήσαμε γι' αυτό που σκοπεί να 
κάνει ο εκδότης και όχι γι' αυτό που κάνει. Είπαμε, συγκεκριμένα, ότι στη μία 
περίπτωση σκοπεί να εξοφλήσει υποχρέωση και στην άλλη σκοπεί να 
δημιουργήσει υποχρέωση. Τη διατύπωση αυτή, διευκρινίζουμε τώρα, την 
επιλέξαμε αποβλέποντας σ' εκείνο που συνήθως συμβαίνει. Συνήθως, 
πράγματι, με βάση και την ιδέα που διατρέχει το άρθρο 421 ΑΚ, η επιταγή 
εκδίδεται χάριν και όχι αντί καταβολής322. Κατά συνέπεια, μέχρι να γίνει η 
πληρωμή της επιταγής, δεν υπάρχει καταβολή του εκδότη προς το λήπτη. 
Κατά συνέπεια, πιο πέρα: στην πρώτη περίπτωση, δεν γίνεται εξόφληση της 
υποχρέωσης για το τίμημα και στη δεύτερη, δεν δημιουργείται υποχρέωση 
του λήπτη προς απόδοση της πίστωσης.

Μένοντας στη δεύτερη περίπτωση, προσθέτουμε και τούτο: μέχρι να 
γίνει η πληρωμή της επιταγής (από την τράπεζα) ή προεξόφλησή της (από 
τρίτον), δεν υπάρχει παρά μόνο υπόσχεση του εκδότη προς χορήγηση της 
πιστώσεως μια υπόσχεση, που αποτελεί και τη (νόμιμη) αιτία για την έκδοση 
της επιταγής. Εξάλλου, άμα γίνει η πληρωμή της επιταγής ή προεξόφλησή της, 
η ως άνω υπόσχεση του εκδότη εκπληρώνεται. Και, για το λήπτη, τότε, 
γεννιέται υποχρέωση ν' αποδώσει το ποσό της επιταγής, αφού παρέλθει 
φυσικά ο χρόνος της πιστώσεως - ως αιτίας για την επίδοση που του έγινε με 
την είσπραξη ή προεξόφληση της επιταγής. Κατ' ακολουθία, σε αντίθεση με 
ό,τι συμβαίνει στην επιταγή ευκολίας, δεν χωρεί εδώ, υπέρ του εκδότη κι 
εναντίον του λήπτη, έναταση ή αξίωση αχρεωστήτου, κατά περίπτωση.323

322 Β\., ενδεικτικά, Α . Κ ιάντοο -  Παμπούκη, όπ. παρ. 10 ΙΠ σελ. 45  επ. και, ειδικά για την  
επιταγή, Α . Κ ιάντου -  Π αμπούκη, Έκδοση και μεταβίβαση επιταγής προς ικανοποίηση 
χρηματικής απαιτήσεως, Παρατηρήσεις οπό την ΕΘ  1 1 8 4 /1 9 9 6  ΕπισκΕΔ Β (1996) 968 επ., 
ιδίως 971 επ.

323 Οι Π Π Α  5 1 6 4 /1 9 7 4  και Επειρ 258 /1 9 9 4 , συγχέοντας την προκειμένη επιταγή με την  
επιταγή ευκολίας, είπαν ότι ο εκδότης έχει την ένσταση της έλλειψης αιτίας ή τοο  
αχρεωστήτοο.
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[X I-/2 ] Ν. 5 9 6 0  [ 1 9 3 3 ]  ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί έκ δ ο σ εω ς καί τύπου  

τή ς  επιταγής

’ Α ο θ ρ . 1 . -  Ή  ε π ιτ α γ ή  π ε ρ ι έ χ ε ι :-

1. Τ η . ονομασίαν «επιταγή», καταχωριζο- 

μένην εν  αύτώ τώ κειυένω  τού  τίτλου καί 

έκ φ ρα ζο μ ενη ν. έν  η γλώ σση σ υ ντά σ σ ετα ιό  

τίτλο ς ο ύ το ς .

2. Τήν άπλην και καθαρόν εν το λή ν  π ε 

ρί πληρω μής ώ ρισμενου ποσού.

3 . Τ ό όνομα εκείνου, ό όποιος οφ είλει 

νά πλήρω σή (πληρω τής).

4 . Τήν σημείωσιν τού  τόπου τή ς  πλη

ρω μής.

5. Τήν σημείωσιν τή ς  χρονολογία ς καί 

το ύ  τό π ου  τή ς έκ ο ο σ εω ς  τ ή ς  επ ιταγής.

6. Τήν ύπογοαφ ήν τού  έκ δ ίδ ο ντο ς τήν  

επιταγήν (έκ δ ο τη ς).

Ά ρ θ ρ .  2 . -  ’ Ο τίτλος έ ν  τώ όποίω ε λ 

λείπ ει έ  ν έκ  τών έν  τώ προηγουμένω  άρθρω  

άνα φ ερουένω ν στοιχείω ν δ έν  ισχύει ώς έπι- 

ταγή, έκ το ς  τών περιπτώ σεω ν τών καθορι

ζόμ ενω ν εις  τά έπ ο υ εν α  έδάφια:

' Εν έλλ είω ει ειδικής σημειώ σεω ς ό πα

ρά τό  όνουα τοϋ πληρω τοϋ σ η υ ειο ύ μ εν ο ς  

τό π ο ς θεω ρείτα ι ώς το π ο ς τή ς  πληρω μής.

' Εάν π λειοτεροι τοποι σημειώνται παρά τό  

όνομα τοϋ πληρω τοϋ ή έπιταγή είναι πληρω 

τέα  εις τό ν  πρώτον σ η μ ειο ύμ εν ον τόπον.

' Η επιταγή ή άνευ  σημειώ σεω ς τού  τό 

που τή ς  πληρω μής θεω ρείτα ι πληρω τέα έν  

τώ τόπω τή ς  έκ δ ο σ εω ς α ϋ τή ς.

' Η ά ν ευ  σημ ειώ οεω ς τού  τό π ου  τής  

έκ δ ό σ εω ς  έπιταγή θεω οείτα ι ώς έκ δ ο θείσ α  

έ ν  τώ τόπω τώ ση μ ειο υοενω  π α ραπ λευρω ς  

τού  ονόμ α το ς τού  έ κ δ .τ ο υ .

Ά ρ θ ρ .  3 . -  Ή  επιταγή εκδίδεται έπί 

τρα πεζίτου  έχο ν το ς κεφαλαία εις τήν διά- 

θεσιν  τού  έκ δοτου και ε π  τή βάσει συμφω

νίας, ρ η τή ς ή σιωπηρός, καθ ή ν ό  έκδοτη ς  

έχ ε ι τ ό  δικαίωμα δια θεσεω ς τών κεφαλαίων 

τούτω ν δΓ  έπιταγής. ’ Εν τουτοις έν  περι- 

πτώ σει μή τη ρ η σεω ς τών διατάξεων το ύ 

των, ή ισχύς τού  τίτλου τή ς.έπ ιτα γή ς δ έν  

θίγεται.

Ε π ιτα γ ή  έκδοθείσα  καί πληρω τέα έν  

■ Ελλόδι ισχύει ώς έπιταγή μονον έά ν έ ξ ε -  

δό θη  επί τρα πεζικής έταισειας ή επί ελληνι

κού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

άσκούντος έργασιας τσαπεζικας.

Ά ρ θ ρ .  4 . -  Η έπιταγή δ έν  είναι δ ε 

κτική άποδοχής~Μ νεια π ε α  άποδοχης γρα- 

φ ομένη  έπί τή ς επιταγής, θεω ρείται ώς μή 

γ εγρ α μ μ ένη .

Ά ρ θ ρ .  5 . -  Η έπιταγή δύναται νά 

όρισθή πληρω τέα:

Εις πρόσω πον κατονομαζομενον μετά  

ή ά ν ευ  ρ η τή ς ρή τρας «εις  διαταγήν», εις  

πρόσω πον κατονομαζομενον μετά τή ς  ρή

τρα ς «ούχί εις  διαταγήν» ή μετά ρήτρας  

ισοδυνάμου εις τόν κομιστήν.

’ Η έπιταγή ύπ έρ ποοσωπου κατονομα- 

ζο μ έν ο υ  μετά  τή ς μνείας «ή εις τόν κομι

στήν» ή ισοδυνάμου φ ρασεω ς ισχύει ώς έπι

ταγή εις  τόν κομιστήν.

' Η έπιταγή ή άνευ σημειώ σεω ς τού δι

καιούχου ισχύει ώς επιταγή εις τόν κομι

στήν.

Ά ρ θ ρ .  6 . -  ' Η έπιταγή δυναταινάέκ- 

δ ο θή  ε ις  διαταγήν αυτού τού έκδοτου.

' Η έπιταγή δυ να τά  να έκ δοθή  διά λ ο 

γαριασμόν τρίτου.

’ Η έπιταγή δύνατα .α  έκ δοθή  έ π ’ αύ- 

τού τού  έκ δ ο το υ  μόνον εαν πρόκειται περί 

έπ ιταγής έκ διδομ ένη ς μεταξύ διαφόρων
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καταστημάτων το ύ  α ύτο ύ  έκδοτου. Ά λ λ '  

έν  τη εξαιρετική τα ύτη  περιπτώσει απαγο

ρεύεται ή έκ δ ο σ ις  τ ή ς  επιταγής εις τόν κο

μιστήν.

Ά ρ θ ρ .  7 . -  Πάσα ρ?·*οα περί τόκων 

αναγραφ όμενη έ ν  τή  έπιτί '■> θεω ρείται ώς 

μή γ εγρ α μ μ ένη .

Ά ρ θ ρ .  8 . -  Ή  έπιταγπ δύναται νά εί

ναι πληρω τέα ε ις  τήν κατοικίαν τρίτου ε ίτε  

έν  τώ οίκισμώ έ ν θ α  έ χ ε ι  τήν κατοικίαν αυτού  

ό πληρω τής, ε ίτ ε  έ ν  άλλω ·. ·κιαμώ ϋπό τόν  

όρον όμω ς ότι ό  τρ ίτο ς  είνοι τρα π εζίτη ς.

Ά ρ θ ρ .  9 . -  " Η έπιταγή τής όποιας τό  

ποσόν εγρά φ η  σ υγχρόνω ς ολογράφ ω ς καί 

άριθμητικώς ισχύει, έ ν  περιπτώσει διαφο

ράς, διά τό  π ο σόν τ ό  γρα φ έν ολογράφ ω ς.

' Η επιταγή τή ς  όποιας τό  ποσόν έγρά - 

φη πολλάκις ε ίτ ε  ολο γρά φ ω ς είτε άριθμητι

κώς ισχύει, έ ν  π εριπ τώ σει διαφοράς, μόνον  

διά τό  μικρότερον π οσόν.

Ά ρ θ ρ .  1 0 . -  Έ ά ν  ή έπιταγή φ έρ η  

ύπογραφ άς προσώ πω ν άνικάνων προς άνά- 

ληψιν ύ π ο χ ρ εώ σ εω ς έ ξ  έπιταγής, ύπογρα- 

φάς π λα στός ή ύπ ογραφ άς ανυπάρκτων 

προσώπων ή ύπ ο γρ α φ ά ς, αί όποΐαι ένεκ α  

παντός άλλου \ oyou δ έ ν  δύνανται νά ύπο- 

χρεώσωσι τά πρόσω πα τά ύπογράφοντα τήν 

επιταγήν ή έ π ' όνόματι τών οποίων ύπεγρά- 

φη αϋτη οί υ π ο χ ρ εώ σ εις  τών άλλων ύπογρα- 

φέων πα ραμένουσιν ούχ ήττον έγκυροι.

Ά ρ θ ρ .  1 1 . -  Ό  θ έ σ α ς  τήν ύπογρα- 

φην του έπί έπ ιτα γή ς ώς άντιπρόσωπος 

προσώπου, διά τό  όποιον δ εν  είχε τήν έξ ο ϋ -  

σίαν νά έν ερ γ ή σ η . ύπ οχρεοϋται αύτός ού- 

το ς έκ τή ς  έπ ιτα γή ς καί, έά ν  έπ λήρω σεν, 

έχει τά αύτά δικαιώματα, τά όποια θά είχεν  ό 

φ ερ ό μ ενο ς ώ ς έκ π ρο σω π η θείς .

Τ ό α υ τό  ισχύει έπί άντιπροσώπου ύπ ερ- 

βάντος τήν έα υ το ϋ  έξουσίαν.

Ά ρ θ ρ .  1 2 . -  Ό  έκ δ ο τη ς εύ θυ ν ετα ι  

διο την πληρωμήν.

Πάσα ρήτρα διά τή ς όποιας ό έκ δ ο τη ς  

απαλλασσεται τή ς  ε ύ θ ύ ν η ς  τα ύτη ς θ εω ρ εί

ται ως μη γεγρα μμ ένη .

Ά ρ θ ρ .  1 3 . -  Εάν έπιταγή, α τελ ή ς  

κατα την έκδοσιν. συνεπ ληρ ώ θη έναντίον  

τών γενομένω  · συμφωνιών, ή  μή τηρησις  

τών συμφωνιών τούτω ν δύναται νά άντιτα- 

χθή  κατά τού κομιστοΰ μόνον, έά ν  ο ΰ το ς  

απέκτησε τήν έπιταγην κακή τή πίστει ή έά ν  

κατα την κτήσιν α ύ τή ς δ ιέπ ρ α ξε βαρύ πταί

σμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ’

Περί μ ετα βιβά σ εω ς

Ά ρ θ ρ .  1 4 . -  Ή  έπιταγή, ήτις έ ξ ε δ ό -  

θη ώς πληρω τέα ύ π έρ  κατονομαζομένου  

προσώπου μετά  ή ά ν ευ  ρ η τή ς ρή τρας εις  

διαταγήν δύναται νά μεταβιβασθή δΓ όπι- 

(Γπογραφήσεως.

Ή  έπιταγή, ήτις έ ξ ε δ ό θ η  πληρω τέα  

ύπέο κατονομαζομένου προσώ που μετά  

τή ς ρήτρας «ούχί εις  διαταγήν» ή ισοδυνά

μου ρήτρας, είναι μεταβιβάσιμος μόνον κα

τα τον τύπον καί μ ετά  τών άπ οτελεσμά τω ν  

κοινής έκχω ρήσεω ς.

' Η οπισθογραφ ησις δύναται νά γίνη καί 

ύπέο αυτού Ιο ύ  έκ δ ο το υ  ή παντός άλλου  

ύποχοέου. Τά πρόσω πα ταύτα δύνανται νά 

όπισθογοαφήσωσι τήν έπιταγήν έκ νέο υ .

Ά ρ θ ρ .  1 5 . -  Ή  όπισθογράφησις εί

ναι άπλή καί καθαρά. Πάς έ ν τ ή  οπισθογρα

φήσει ό ρ ος θεω ρείτα ι ώς μή γεγρ α μ μ ένο ς.

' Η μερική όπισθογράφ ησις εΐναί άκυ

ρος.

' Επίσης άκυρος είναι ή ύπό τού πληρω- 

τού όπισθογράφησις.
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' Η όπισθογοαφησις ε ις  τό ν  κομιστήν 

ισχύει ώς όπισθογοαφ ησις έ ν  λευκ φ .

Η όπισθογοαφησις π ρ ό ς  τόν πληρω - 

τήν ισχύει μόνον ώ ς έξό φ λη σ ις , εκ τό ς  εάν ό 

πληοω τής έχη πλειονα καταστήματα, ή δ έ  

Οπισθογοαφησις γίνεται ύ π έο  καταστήμα

το ς όιαφόοου ¿κείνου έ φ ' ού ή επιταγή  

έ ξ ε δ ό θ η .

Ά ρ θ ρ .  1 6 . -  Ή  όπισθογράφ ησις γρά

φεται έπί τή ς επιταγής ή φ ύ λ λ η .1 προσαρ- 

τω μένου ε ις  αυτήν (π ρ ο σ θεμ α , Υ π ογρά

φεται ύπο τοϋ όπισθογράφ ου.

' Η όπισθογράφησις δύναται νά μή ση- 

μειοϊ τόν δικαιούχον ή νά συνίσταται άπλώ ς  

εις  τήν ύ:\?γραφήν τοϋ  ό π ισθογρ ά φ ου, (όπι- 

σ θ ο γ ρ ά α .ο ις  έν  λευκφ ). Έ ν  τή τελ ευ τα ία  

ταύτη πεοιπτώ σει ή όπισθογράφ ησις ίνα εί

ναι ισχυρά, π ρ επ ει νά γράφηται ό π ισ θ εν  τή ς  

επιταγής ή έπί τοϋ π ο ο σ θ έμ α το ς .

"Α ρ θ ρ . 1 7 . -  Η όπ ισθογράφ ησις μ ε

ταβιβάζει πάντα τά ά π ο ρ ρ έο ν τα  έκ  τή ς  επι

τα γή ς δικαιώματα.

"Αν ή όπισθογράφ ησις είναι έ ν  λευκφ , 

ό κομιστής δύναται:

1) Νά συμπληρώ ση τό  λ ευ κ ό ν  ε ίτ ε  διά 

τοϋ ονόματος αύτοΰ είτε διά τοϋ ο νόμ α τος  

άλλου προσώ που.

2) Νά οπισθογράφ ηση έκ  ν έο υ  τήν επι

ταγήν είτε  έν  λευκώ  είτε  υ π έρ  άλλου π ρ ο 

σώπου.

3) Νά παραδωση τήν έπιταγήν ε ις  τρί

τον άνευ συμπληρώ σεω ς τοϋ  λευ κ ο ϋ  καί 

άνευ  όπισθογραφ ησεω ς.

"Α ρ θ ρ . 1 8 . -  ‘ Ο ό π ισθογρ ά φ ο ς έκ το ς  

έναντίας ρή τρας εύ θυ νετα ι διά τήν πληρω 

μήν.

Δύναται νά άπαγορει. :η  νέα ν όπισθο- 

γρά φ η σ ιν  έ ν  τή περιπτώ σει ταύτη δ έ ν  εύ -  

θυ νετα ι έναντι τών προσώ πω ν, π ρ ό ς  τά

οποία ή έπιταγή οπισθονοαφπθη υ ετα γ εν ε-  

σ τερο ν.

‘ Α ρ θ ρ . 1 9 . -  Ό  κάτοχος οπισθογρα- 

φησίμου έπιταγής θεωρείται νόμιμός κομι

σ τή ς, έάν στηρίζη τό δικαιωυα του έπί αδιά

κοπου οοιοάς οπισθογραφήσεων, καί έάν  

έτι ή τελευτα ία όπισθογράφησις είναι έν  

λευκφ . Αί διαγεγραμυεναι οπισθογραφή

σ εις  θεω ρούνται άπο τής απόφ εω ς ταύτης  

ώς μή γεγραμμεναι. Ό τ α ν  όπισθογράφησις 

έ ν  λευκφ  άκολουθήται ύπ' άλλης όπισθο- 

γρ α φ ή σ εω ς.ό ύ π ο γ ρ α φ ευ ςτα ύ τη ς  -εω ρ ει-  

ται ότι άπέκτησε τήν επιταγήν δια τής έν  

λευκφ  όπισθογραφησεω ς

Ά ρ θ ρ .  2 0 . -  Ό π ισ θ ο γ ο α φ η σ ις  έπί 

έπ ιταγής εις τόν κομιστήν καθιστά τόν όπι- 

σθογρά φ ον υπ εύθυνον κατά το ύς ό ρους  

τών διατάξεω ν τών διεπουοών την άναγω- 

ν ή ν  έ ν  τούτοις δ έν  μετατρέπει τό ν  τίτλον 

οίς έπιταγήν εις  διαταγήν.

Ά ρ θ ρ .  2 1 . -  Έ ά ν  τις εσ τερ ή θ η  τή ς  

κατοχής τή ς έπιταγής έ ξ  οίουδηποτε γ ε γ ο 

ν ό το ς , ό  κομιστής εις όν περιπλθεν ή έπιτα

γή ε ίτ ε  πρόκειται περί έπιταγής εις τόν κο

μιστήν είτε  πρόκειται περί έπιταγής όπισθο- 

γρα φ ήσεω ς, δΓ ήν ό κομιστής θεμ έλιοί τό  

δικαίωμα αύτοϋ κατά τον έν άοθρω  19  όρι- 

ζό μ εν ο ν  τρόπον δ έν  ύποχρεούται νά άπο- 

ξεν ω θή  τής έπιταγής έκ τος έα νά π έκ τη σ εν  

αύτήν κακή τή πίστει ή έαν κατα τήν κτήσιν 

α ύτή ς διέπρα ξε βαρύ πταίσμα.

Ά ρ θ ρ .  2 2 . -  Τά έ ξ  έπιταγής έναγό- 

μενα πρόσωπα δύναται να άντιτάξωσι κατά 

τοϋ κομιστοϋ τά ς ένστα σεις τας στηριζομέ- 

νας έπί τών προσωπικι ν σχεσ εω ν αυτών 

μετά τοϋ εκδότου ή τών ποοηγουμένω ν κο

μιστών, μόνον έαν ό κομιστής κατά τής κτή

σιν τή ς  έπιταγής ένηργποεν εν  γνώσει π ρός  

βλάβην τού οφ ειλέτου.
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Ά ρ θ ρ . 23 .- ’ Οσάκις ή όπισθσγρά- 

φησις περιέχη τήν μνείαν «άξια εις κάλυ- 
ψιν», «πρόςείσπραξιν», «κατά πληρεξουσι

ότητα'» ή πάσαν άλλην μνείαν ένέχουσαν 
άπλήν έντολήν, 6 κομιστής δύναται ν ’ 
άσκηση πάντα τά έκ  της έπτταγής άπορρέ- 
οντα δικαιώματα, άλλά δέν δύναται νά όπι- 
σθογραφήση αυτήν είμή λόγω πληρεξουσι- 

ότητος.

Οί υπόχρεοι δύνανται έντή περιπτώσει 
ταύτη νά έπικαλεσθώσι κατά τοΟ κομιστοϋ 
μόνον τάς ένστάσεις, αί όποϊαι θά ήδϋναντο 
νά άντιταχθώσι κατά τοΟ όπισθογράφου.

' Η έντολή, ή περιεχομένη έν  τή λόγιρ 
πληρεξουσιότητος όπισθογραφήσει, δέν 
περατούται διά τοΟ θανάτου τοΟ έντολέως 
ή της έπιγενομένης άνικανότητος αυτοΰ.

"Αρθρ. 24 .- Ή  όπισθογράφήσις, ή 
γενομένη μετά τό διαμαρτυρικόν ή μετά τήν 

ισοδύναμον βεβαίωσιν ή μετά τήν λήξιν τής 

προθεσμίας τής έμφανίσεως, παράγει μό
νον τά άποτελέσματα κοινής έκχωρήσεως.

’ Εκτός έναντίας άποδείξεως, ήάχρο- 

νολόγητος όπισθογράφήσις θεωρείται γε
νομένη πρό του διαμαρτυρικού ή τής ισοδυ
νάμου βεβαιώσεως ή πρό τής λήξεως τής 

προβλεπομένης έν  τή προηγουμένη παρα
γράφω προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ*
Περί τρπεγγυήσεως

Ά ρ θ ρ . 25 .- Ή  πληρωμή έππαγής 

δύναται νά άσφαλισθή δι’ όλόκληρον ή διά 

μέρος τοϋ ποσού αυτής διά τρπεγγυήσεως.

* Η άσφάλεια αΰτη παρέχεται παρά τρί
του, έξαιρέσει τού πληρωτοΰ, ή καί παρ’ 
ύπσγραφέως τής έππαγής.

Ά ρ θ ρ . 2 6 .- Ή  τρπεγγύησις παρέ

χεται έπΐ τής έππαγής ή έπί προσθέματος.
’ Εκφράζεται διά των λέξεων «διά τρι- 

τεγγύησιν» ή διά πάσης άλλης ισοδυνάμου 
φράσεως- ύπογράφεται ύπό τού τρπεγγυη- 

τού.
θεωρείται ώς προκύπτουσα έκ  μόνης 

τής ύπογραφής τοϋ τριτεγγυητοϋ, τεθειμέ
νης έπί τού έμπροσθίου μέρους τής έππα
γής, έκτός άν πρόκεπαι περί τής ύπογρα
φής τού έκδότου.

' Εν τή τρπεγγυήσει σημειούται διά λο
γαριασμόν τινός δίδεται αΰτη. ’ Ελλείψει 
σημειώσεως θεωρείται δοθεΐσα ϋπέρ τού 
έκδότου. *

Ά ρ θ ρ . 27 .- ’ Ο τρπεγγυητής ένέχε- 
ται καθ ’ δν τρόπον καί ό ύπέρ οΰ ή τριτεγγύ

ησή.
' Η ύποχρέωσις αϋτοϋ είναι ισχυρά καί 

όταν ή ένοχή, ύπέρ ής ήγγυήθη είναι άκυ
ρος λόγω πάσης άλλης αιτίας, έκτός έλατ- 

τώματος περί τόν τύπον.
' Ο  τριτεγγυητής, πληρώνωντην έππα- 

γήν, άποκτή τά έκ τής έππαγής άπορρέον- 

τα δικαιώματα έναντίον τοϋ ϋπέρ οϋ ή έγγύ- 
ησις καί έναντίον έκείνων, οί όποιοι ένέχον- 

ται άπένανπ τοϋ τελευταίου τούτου δυνά
μει τής έππαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Περί έμφανίσεως καί πληρωμής

Ά ρ θ ρ . 28 .- ’ Η έππαγή είναι πληρω

τέα έν δψει. Πάσα άντίθετος μνεία θεωρεί 
ται μή γεγραμμένη.

Ή  έππαγή έμφανιζομένη πρός πλη

ρωμήν πρό τής ήμέρας τής σημειουμένης 
ώς χρονολογίας τής έκδόσεως αύτής είναι 
πληρωτέα κατά τήν ήμέραν τής έμφανίσε
ως.
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Ά ρ θ ρ . 29 .- ’ Η έππαγή, ή έκδοθεϊσα 
καί πληρωτέα έν  τή αυτή χώρα έμφανίζεται 

πρός πληρωμήν έντός προθεσμίας όκτώ 

ήμερων.

’ Η έπιταγή, ή έκδοθεϊσα εις χώραν διά
φορον τής τής πληρωμής έμφανίζεται έν

τός προθεσμίας είτε είκοσι ήμερων είτε 
έβδομήκσντα ήμερων, έ φ ’ όσον ό τόπος 
τής έκδόσεως καί 6 τόπος τής πληρωμής 
κείνται εις τήν αίπήν ή άλλην ήπειρον.

‘Από τήν άπόψεως ταύτης αί έππαγαί, 
αί έκδοθείσαι έν  χώρα τής Ευρώπης καί 
πληρωτέοι έν  χώρςι περί τήν Μεσόγειον ή 
άντιθέτως, θεωρούνται ώς έκδοθείσαι καί 
πληρωτέοι είς τήν αυτήν ήπειρον.

’Αφετηρία τών άνωτέρω σημειουμέτ.. 

νων προθεσμιών, είναι ή έπί τής έπιταγής, 
ώς χρονολογία έκδόσεως άναγραφομένη 

ήμέρα. .
Ά ρ θ ρ . 3 0 .- ’ Εάν ή έπιταγή έξεδόθη 

μεταξύ δύο τόπων έχόντων διάφορα ή με ρο- 

λόγια, ή ήμέρα τής έκδόσεως άνάγεται είς 
τήν ήμέραν τήν άντίστοιχον τού ή με ρολογι
ού τού τόπου τής πληρωμής.

Ά ρ θ ρ . 3 1 .- ’ Η έμφάνισις είς συμψη- 
φιστικόν γραφεϊον ίσοδυναμεί πρός έμφάνι- 

σιν πρός πληρωμήν.
Διά Π.Δ. προκαλουμένου υπό τών 

υπουργών τής Δικαιοσύνης καί τής ’ Εθν... 
Οικονομίας δύναται νά καθορίζηται τίνα θε
ωρούνται συμψηφισπκά γραφεία έν ’ Ελλά- 

δι.
Ά ρ θ ρ . 3 2 .-  Ή  άνάκλησις τής έπιτα- 

γής ισχύει μόνον μετά τήν έκπνευσιν τής 

προθεσμίας έμφανίσεως.
’ Ελλείψει άνακλήσεως ό πληρωτής . 

δύναται νά πληρώση καί μετά τήν έκπνευσιν 
τής προθεσμίας έμφανίσεως.

Ά ρ θ ρ . 33.- Ούτε ό θάνατος τού έκ- 

δότου, ούτε ή μετά τήν έκδοσιν τής έππα- 

γής έπερχομένη άνικανότης αυτού θίγουσι 

τά άποτελέσματα τής έπιταγής.

Ά ρ θ ρ . 34.- Ό  πληρωτής, , πληρώ- 

νων τήν έππαγήν, δύναται ν: άπαιτήση . 

δπως τώ έγχειρισθή αΰτη έξοφλημένη ύπό 
τού κομιστοϋ.

Ό  κομιστής δέν δύναται ν ’ άρνηθή 
μερικήν πληρωμήν.

’ Επί μερικής πληρωμής ό πληρωτής 
δύναται ν' άπαιτήση iva γίνη μνεία τής τοι- 
αύτης πληρωμής έπί τής έτπταγής καί νά 
δοθή περί αυτής έξόφλησις. .

Ά ρ θ ρ . 35.- Ό  πληρωτής, ό πληρώ·-; 
νων έπιταγήν όπισθογραφήσιμον, ύποχρε- 

οΰται νά έξακριβώση τήν κανονικότητα τής 

συνεχείας τών όπισθσγραφήσεων, οίιχί 

όμως καί τήν ύπογραφήν τών όπισθογρά- 

φων.

Ά ρ θ ρ . 36 .- Έ ά ν  έπιταγή έξεδόθη 
πληρωτέα εις νόμισμα, μη κυκλοφορούν έν  

τώ τόπω τής πληρωμής,, τό ποσόν δύναται 
νά πλήρωθή έντός προθεσμίας τής έμφανί

σεως τής έπιταγής, είς τό νόμισμα τού τό
που κατά τήν άξίαν αυτού έν τη ήμέρα τής 

πληρωμής. ' Εάν ή πληρωμή δέν έπραγμα- 

τοποιήθη κατά τήν έμφάνισιν ό κομιστής 

δύναται κατ' έκλσγήν αυτού ν* άπαιτήση 
όπως τό ποσόν τής έπιταγής πληρωθή είς  

τό νόμισμα τού τόπου κατά τήν τρέχουσαν 
τιμήν τής ήμέρας είτε τής έμφανίσεως είτε 
τής πληρωμής.

Αί συνήθειαι τού τόπου τής πληρωμής 
χρησιμεύουσιν πρός καθορισμόν τής άξίας 

τού ξένου νομίσματος. Ούχ ήττον ό έκδό- 
της δύναται νά όρίση iva τό πληρωτέον πο-
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σόν ύπαλογισθή κατά τήν έν τή έπιταγή κα- 

θοριζομένην τρέχουσαν τιμήν.

Οί προηγούμενοι κανόνες δέν έφαρ- 

μόζονται έν  ή περιπτώαει ό έκδότης ώρισεν 

δτι ή πληρωμή θέλει γίνει εις σημειούμενσν 
νόμισμα (ρήτρα πραγματικής εις άλλοδαπόν 
νόμισμα πληρωμής).

’ Επί έξαιρετικών δμως περιπτώσεων, 
άφορωσών τήν τρέχουσαν τιμήν του έλληνι- 

κοϋ νομίσματος, τά άποτελέσματα τής έν 
τώ προηγουμένω έδαφίω ρήτρας δύνανται 
νά άναιρώνται έκάστοτε διά νόμων, προκει- 
μένου περί έππαγών πληρωτέων έν ’ Ελλά- 

δι, έκδιδομένων είτε έ ν ' Ελλάδι είτε έν τή 
όλλοδαπή.

’ Εάν τό ποσόν τής έππαγής σημειωθή 

εις νόμισμα έχον τήν αυτήν όνομασίαν άλλά 

διάφορον άξίαν έν  τώ τόπφ τής έκδόσεως 

καί έν τώ τόπω τής πληρωμής, τεκραίρεται 

τό νόμισμα τού τόπου τής πληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Ε*
Περί διγράμμου έπιταγής καί περί 

έππαγής εις λογαριασμόν

Ά ρ θ ρ . 7 .-  Ό  έκδότης ή ό κομιστής 

έπιταγής δύναται νά διγραμμίση αυτήν, χω- 
ρούντων τών έν  τώ έπομένω άρθρω σημεί
ου μένωνάποτελεσμάτων.

' Η διγράμμισις γίνεται διά δύο παραλ
λήλων γραμμών τιθεμένων έπί τού έμπρο
σθεν μέρους τής έπιταγής. Δύναται νά είναι 
γενική ή ειδική.

' Η διγράμμισις είναι γενική, έάν αϋτη 

ούδεμίαν εντός τών δύο γραμμών φέρη ση- 
μείωσιν ή τήν μνείαν «τραπεζίτης» ή ισοδύ
ναμον όρον είναι ειδική, έάν τό όνομα τρα
πεζίτου άναγράφεται έντός τών δύο γραμ
μών.

' Η γενική διγράμμισις δύναται νά μετα

τροπή εις ειδικήν τοιαύτην, άλλά ή ειδική 

διγράμμισις δέν δύναται νά μετατροπή εις 

γενικήν.

Ή  διαγραφή τής διγραμμίσέως ή τού 

όνόματος τού σημειουμένου τραπεζίτου - 
θεωρείται μή γενομένη.

'Αρθρ. 38 .- Έππαγή μετά γενικής 
διγραμμίσέως δύναται νά πληρωθή υπό τού 

πληρωτοϋ μόνον εις τραπεζίτην ή εις πελά
την τού πληρωτοϋ.

/Εππαγή μετά ειδικής διγραμμίσέως 

δύναται νά πληρωθή ϋπό τού πληρωτοϋ μό
νον εις τόν σημειούμενσν τραπεζίτην ή, 
έάν ούτος είναι δ πληρωτής, εις πελάτην 
αύτοϋ. * Εν τούτοις ό σημειούμένος τραπε
ζίτης δύναται νά στραφή έπί τώ σκοπώ εί- 

σπράξεως εις άλλον τραπεζίτην.
Τραπεζίτης δύναται ν ’ άποκτήση δί- 

γραμμσν έπιταγήν, μόνον' παρά τίνος τών 

πελατών αύτοϋ ή παρ’ άλλου τραπεζίτου. 
Δέν δύναται νά είσπράξη αϋτήν διά λογαρι
ασμόν άλλων προσώπων πλήν τούτων.

' Εππαγή φέρουσα πλείονας ειδικός δι- 

γραμμίσεις δύναται νά πληρωθή ύπό τοϋ 

πληρωτοϋ μόνον, έάνϋπάρχωσιδύοδιγραμ- 

μίσεις, έκ τών όποιων ή μία έπί σκοπώ εί- 

σπράξεως διά συμψηφκτπκοϋ γραφείου.
’ Ο πληρωτής ή ό τραπεζίτης, ό μή τη- 

ρών τάς άνωτέρω διατάζεις, εύθύνεται διά 
τήν έντεΰθεν ζημίαν μέχρι τοϋ ποσού τής 

έπιταγής.

" Αρθρ. 39 .- * Ο  έκδότης ώς καί ό κο
μιστής τής έπιταγής δύναται ν ’ άπαγορεύ- 

ση τήν εις χρήματα πληρωμήν αυτής, κατα- 
χωρίζων εις τό έμπροσθεν μέρος αύτής 

πλαγίως τήν μνείαν «πληρωτέα εις λογαρια
σμόν» ή ισοδύναμον φράσιν.

\



’ Εν τή περαπώοει ταύτη ή έππαγή δύ- 
ναται νύ παράσχη άπό μέρους του πληρω- 

τοΰ άφορμήν μόνον εις λογιστικόν κανονι

σμόν (πίστωσις εις λογαριασμόν, γύρος ή 

συμψηφισμός). ' Ο λογιστικός κανονισμός 
ισχύει ώς πληρωμή.

Ή  διαγραφή τής μνείας «πληρωτέα 
είς λογαριασμόν» θεωρείται μή γενομένη.

’ Ο πληρωτής, ό μή τηρών τάς άνωτέρω 

διατάξεις εύθύνεται διά τήνέντεΰθεν ζημί
αν μέχρι τού ποσού τής επιταγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ*
Περί άναγωγής έλλείψει πληρωμής

Ά ρ θ ρ . 40.- Ό  κομιστής δύναται ν’ 

άσκήση τήν αναγωγήν αύτοϋ κατά τών όπι- 

σθογράφων, τού έκδότου καί τών άλλων 

ύποχρέων, μόνον έάν ή έππαγή έμφανι- 
σθείσα έγκαίρως δέν έπληρώθη καί έάν ή 

άρνησις τής πληρωμής βεβαιοΰται:
1) Εϊτε διά δημοσίου έγγράφου (δια

μαρτυρικού).
2) Είτε διά δηλώσεως τού πληρωτού,

ι

χρονολογουμένης καί γραφομένης έπί τής 

έπιταγής μετά σημειώσεως τής ήμέρας τής 

έμφανίσεως.
3) Είτε διά χρονολογουμένης δηλώσε

ως γραφείου συμψηφισμού βεβαιούσης, ότι 
ή έππαγή ένεχειρίσθη έγκαίρως καί δέν 
έπληρώθη.

Ά ρ θ ρ . 41 .- Τό διαμαρτυρικόν ή ή 

ισοδύναμος βεβαίωσις γίνεται πρό τής έκ- 

πνεύσεως τής προθεσμίας τής έμφανίσε
ως.

* Εάν ή έμφάνισις έλαβε χώραν τήν τε- 

λευταίαν ήμέραν τής προθεσμίας, τό δια- 
μαρτυρικόν ή ή ισοδύναμος βεβαίωσις δύ-
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ναται νά γίνη τήν πρώτην έπομένην έργά σι
μόν ήμέραν.

Ά ρ θ ρ . 42 .- Ό  κομιστής ειδοποιεί 
περί τής έλλείψεως τής πληρωμής τόν όπι- 
σθογράφον αύτοϋ καί τόν έκδότην έντός 

τών τεσσάρων έργααίμων ήμερων, τών έπο- 

μένων τής ήμέρας τού διαμαρτυρικού ή τής 
ισοδυνάμου βεβαιώσεως καί έν περιπτώσει 
τής ρήτρας «άνέξοδος έπιστροφή», τών 
έπομένων τής ήμέρας τής έμφανίσεως.

Πας όπισθογράφος έντός τών δύο έρ- 
γασίμων ημερών, τών έπομένων τής ήμέ
ρας, καθ' ήν έλαβε τήν είδσποίησιν, γνω
στοποιεί είς τόν όπισθσγράφον αύτοϋ τήν 

ύπ’ αύτοϋ ληφθεΐααν ειδοποίησιν, σημειών 

τά όνόματα καί τάς διευθύνσεις τών ένερ- 
γησάντων τάς προηγουμένας ειδοποιήσεις 

καί οΰτω καθ' έξής άναδρομικώς μέχρι τού 
έκδότου. Αί άνωτέρω σημειωθ είσαι προθε- 

σμίαι τρέχουσιν άπό τής λήψεως τής προη- 
γουμένης ειδοποιήσεως.

"Οταν συμφώνως τώ προηγουμένω 

έδαφίω γίνεται είδοποίησις είς ύπσγραφέα 
τής έπιταγής, ή αυτή είδοποίησις γίνεται, 

έντός τής αυτής προθεσμίας, πρός τόν τρι
τεγγυητήν αύτοϋ.

Έ ά ν όπισθογράφος δέν ¿σημείωσε 
τήν διεύθυνσίν του ή έσημείωσεν αυτήν κα
τά τρόπον δυσανάγνωστον, άρκεΤ ή είδοποί- 
ησις πρός τόν προηγούμενον όπισθογρά- 
φον.

Ό  ύπόχρεως πρός ειδοποίησιν δύνα- 

ται νά πράξη τούτο ϋφ’ οίονδήποτε τύπον 

καί δι' άπλής έπιστροφής τής έπιταγής.

'Οφείλει ν* άποδείξη ότι ένήργησε 
τήν ειδοποίησιν έντός τής προθεσμίας. ’ Η 

προθεσμία αϋτη θεωρείται τηρηθεϊσα, έάν 
έπιστολή, περιέχουσα τήν ειδοποίησιν, έδό-
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θη εις τό ταχυδρομείον έντός τής είρημέ- 

νης προθεσμίας.

' Ο μή είδοποιήσας έντδς τής άνωτέρω 

προθεσμίας, δέν ύπόκειται εις έκπτωσιν 

εΰθύνεται ένδεχομένως διά τήν προξενη- 

θεΐσαν έκ τής άμελείας του ζημίαν, τής 

άποζημιώσεως μή δυναμένης νάΟπερβήτό 
ποσόν τής έπΓταγής.

Ά ρ θ ρ . 4 3 .- Ό  έκδότης, 6 όπισθο- 

γράφος ή ό τριτεγγυητής δύναται διά τής 
ρήτρας «άνέξοδος έπιστροφή», «άνευ δια
μαρτυρικού» ή πόσης άλλης ισοδυνάμου 
ρήτρας, άναγεγραμμένης έπί τοΰ τίτλου καί 
υπογεγραμμένης παρ' αύτοΟ, ν ’ άπαλλάξη 
τόν κομιστήν τής πρός άσκησιν τής άναγω- 
γής αύτοΟ συντάξεως διαμαρτυρικού ή ίσο̂ · 
δυνάμου βεβαιώσεως.

’ Η ρήτρα αϋτη δέν άπαλλάσσει τόν κο* 

μιστήν άπό τής έμφανίσεως τής έπιταγής 

έντός τής διαγραφομένης προθεσμίας ού
τε άπό τών ειδοποιήσεων. ’ Η άπόδειξις τής 

μή τηρήσεως τής προθεσμίας βαρύνει τόν 

έπικαλούμενον αύτήν κατά τοΰ κομιστοϋ.

’ Εάν ή ρήτρα άνεγράφη ύπό τού έκδό- 
του, παράγει τά άποτελέσματα αύτής, 
έναντι πάντων τών ύπογράφέων έάν άνε- 

γράψη ύπό όπισθογράφου ή τρΓτεγγυητοΰ, 

παράγει τά άποτελέσματα αύτής μόνον 
έναντι αύτοΟ τούτου. ’ Εάν, παρά τήν ύπό 
τού έκδότου άναγραφείσαν ρήτραν, ό κομι
στής ένήργησε τήν σύνταξιν τοΰ διαμαρτυ
ρικού ή τήν ισοδύναμον βεβαίωσιν, τά έξο
δα βαρύνουσιν αύτόν. "Οταν ή ρήτρα προ
έρχεται έξ  όπισθογράφου ή τριτεγγυητοϋ 

τά έξοδα του διαμαρτυρικού ή τής ισοδυνά

μου βεβαιώσεως, έν περιπτώσει συντάξεως 

τοιαύτης πράξεως, δύναται νά είσπραχθώ- 
■ σιν παρά παντός ύπογραφέως.

"Αρθρ. 44.- Πάντες οί έξ  έητταγής 

υπόχρεοι εύθύνονται άλληλεγγύως πρός 

τόν κομιστήν.

Ό  κομιστής δικαιούται νά έναγάγη 

πάντα τά πρόσωπα ταύτα άτομικώς ή όμαδι- 
κώς μή ύποχρεούμενος νά τηρήση τήν σει
ράν, καθ' ήν είναι ούτοι υπόχρεοι.

Τό αύτό δικαίωμα έχει πάς ύπογρα- 
φεύς τής έπιταγής, ό όποιος έπλήρωσεν' 
αυτήν.

' Η άγωγή, ή έγερθείσα καθ’ ένός τών 
ϋποχρέων δέν κωλύει τήν άγωγήν κατά τών 

άλλων, καίτοι έπομένων τού άρχικώς ένα- 
χθέντος.

. . .  Ά ρ θ ρ . 45 .- Ό  κομιστής δύναται ν ’
·. άπαπήση παρά τού καθ' ου άσκεί άναγω- 

• Υήν: ■ . "  ··
1. Τό ποσόν τής μή πληρωθείσης έπι

ταγής.
2. Τούς τόκους πρός 6% άπό τής ήμέ- 

ρας τής έμφανίσεως, οϊτινες όμως επί έπι

ταγής έκδιδομένης καί πληρωτέας έν  ’ Ελ- 

λάδι υπολογίζονται κατά τόν έν Έλλάδι 
ίσχύοντα νόμιμον τόκον.

3. Τά έξοδα τοΰ διαμαρτυρικού ή τής 

ισοδυνάμου βεβαιώσεως, τά τών γενομέ- 

νων ειδοποιήσεων ώς καί τά άλλα έξοδα.

"Αρθρ. 46 .- Ό  πληρώσας τήν έπιτα- 

γήν δύναται ν.’ άπαπήση παρά τών πρός 
αύτόν εύθυνομένων:

1. ’ Ολόκληρον τό ύπ’ αύτού πληρω- 
θέν ποσόν.

2. Τούς τόκους τοΰ είρημένου ποσού, 
ύπολογιζομένους πρός 6% άπό τής ή μέρας, 
καθ’ ήν κατέβαλε τό ποσόν τηρουμένης 

τής ειδικής περιπτώσεως τοΰ άριθμοΰ 2 τού 
προηγουμένου άρθρου.

3. Τά ύπ’ αύτού γενόμενα έξοδα.
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'Αρθρ. 47 .- Πάς ύπόχρεως, κατά 

τού όποιου άσκεΐται άναγωγή ή δστις ύπό- 

κεπαι είς άναγωγήν, δΰναται ν' άπαιτήση 

κατά τήν πληρωμήν την πρός αυτόν παρά- 

δοσιν τής έπτταγής μετά τού διαμαρτυρικού 

ή τής ισοδυνάμου βεβαιώσεως καί έξωφλη- 

μένου λογαριασμού.
Πας όπισθογράφος. ό όποιος ¿πλήρω

σε τήν επιταγήν, δΰναται νά διαγράψη τήν 
όπσθογράφισίν του, ώς καί τάς τών έπομέ- 

νων όπισθογράφων.
’ Αρθρ. 48 .- "Οταν ή έμφάνισις τής 

έπιταγής ή ή σύνταξις τοΰ διαμαρτυρικού ή 
τής ισοδυνάμου βεβαιώσεως έντός τών τε- 
ταγμένων προθεσμιών έμποδίζηται λόγω 

ανυπερβλήτου κωλύματος (διάταξις νόμου 

οίουδήπστε κράτους ή άλλη περϊπτωσις 

άνωτέρας βίας), αί προθεσμίαι οΰτοι παρα- 

τείνσνται.
’ Ο κομιστής ύποχρεοΰται νά είδοποιή-,

ση άνυπερθέτως περί της περιπτώσεως τής

άνωτέρας βίας τόν όπισθογράφον του καί
νά κάμη μνείαν τής είδοποιήσεως ταύτης,
χρονολογουμένην καί ϋπογεγραμμένην
ύπ’ αύτοϋ έπί τής έπιταγής ή έπί προσθέ-

«

ματος* κατά τά λοιπά έφαρμόζονται αί δια
τάξεις τοΰ άρθρου 42.

Μετά τήν παΰσιν τής άνωτέρας βίας ό 

κομιστής έμφανίζει άνυπερθέτως τήν έπι- 
ταγήν πρός πληρωμήν καί ένδεχομένως 

προκαλεί τήν σύνταξιν διαμαρτυρικού ή τήν 
ισοδύναμον βεβαίωσιν.

' Εάν ή άνωτέρα βία παρατείνηται πέ

ραν τών δέκα πέντε ήμερων άπό τής ήμέ- 
ρας καθ’ ήν ό κομιστής είδοποίησεν, έστω 

καί πρό τής έκπνεύσεως τής προθεσμίας 
τής έμφανίσεως, τόν όπισθογράφον αύτού 

περί τής άνωτέρας βίας, ή άναγωγή δύναται 
νά άσκηθη μή ούσης άναγκαιας μήτε τής

έμψανίσεως μήτε τοϋ δια μαρτυρικού μήτε 

τής ισοδυνάμου βεβαιώσεως.

Γεγονότα καθαρώς προσωπικά ώς 

πρός τόν κομιστήν ή ώς πρός έκεΐνον, είς 

δν οΰτος άνέθηκε τήν έμφάνκτιν τής έπιτα

γής ή τήν σύνταξιν τοϋ διαμαρτυρικού ή τήν 

ένέργειαν τής ισοδυνάμου βεβαιώσεως 
δέν θεωρούνται ώς άποτελοϋντα περίπτω- 
αν άνωτέρας βίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ  

Περί πλειόνων άνπτύπων

Ά ρ θ ρ . 49 .- Εξαιρέσει τών είς τόν 
κομιστήν έπιταγών πάσα έτπταγή έκδοθεΐσα 

έν μιή χώρα καί πληρωτέα έν άλλη ή είς 
ϋπερπόντιον μέρος τής αύτής χώρας χαί 

άντιθέτως είτε έκδοθέϊσα καί πληρωτέα έν 

τώ αύτώ μέρει η εις διάφορα μέρη υπερπόν

τια τής αύτής χώρας δύναται νά έκδοθή είς 

πλείονα τοΰ αύτού περιεχομένου αντίτυπα 

’ Εάν ή έππαγή έξεδόθη είς πλείονα άντίτυ- 
πα, τά αντίτυπα ταΰτα άριθμοϋνται έν αύτώ 

τώ κειμένω τοΰ τίτλου, τούτου δέ μή γενο- 

μένου, έκαστον έξ  αύτών θεωρείται ώς αυ
τοτελής έππαγή.

Ά ρ θ ρ . 50 .- Ή  πληρωμή, ή γενομέ- 

νη έφ ’ ένός τών άνπτύπων, απαλλάσσει καί 
δταν δέν συνεφωνήθη δπ ή πληρωμή αυτή 

άκυρο! τήν δύναμιν τών άλλων άνπτύπων.
* Ο  όπισθογράφος, ό μεταβιβάσας τό 

άντίτυπο είς διάφορα πρόσωπα, ώς καί οί 
έπόμενοι όπισθσγράφοι ύπσχρεοϋνται διά 
πάντα τά φέροντα τήν υπογραφήν των καί 

μή έπιστραφέντα άντίτυπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Περί άλλοιώσεων

Ά ρ θ ρ . 51.- Έ ν  περιπτώσει άλλοιώ-

52
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σεως του κειμένου τής έππαγής οί μεταγε
νέστεροι τής άλλοιώσεως ταύτης ϋπσγρα- 

φείς ϋποχρεοϋνται έντός τών δρων τού άλ- 
λοιωθέντος κειμένου* οί προγενέστερα 

ΰπογραφείς ϋποχρεοϋνται έντός τών όρων 
του άρχικοϋ κειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ '
Περί παραγραφής

Ά ρ θ ρ . 52 .- Αΐ έξ  αναγωγής άγωγαί 
τοϋ κομιστοϋ κατά τών όπισθογράφων, κατά 
του έκδότου καί κατά τών άλλων ύποχρέων 

παραγράφονται μετά έξ  μήνας άπό τής λή- 
ξεως τής προθεσμίας πρός έμφάνισιν.

Αί έξ  άναγραφής άγωγαί τών διαφόρων 

πρός πληρωμήν τής έπιταγής ύποχρέων 

τών μέν κατά τών δέ παραγράφονται μετά 

έξ  μήνας άπό τής ήμέρας, καθ'- ήν ό ύπό* 
χρεως ¿πλήρωσε τήν έππαγήν ή άπό τής 
ήμέρας, καθ' ήν αυτός οϋτος ένήχθη.

"Αρθρ. 53 .- Ή  διακοπή τής παρα
γραφής έχει άποτέλεσμα μόνον κατ' έκεί
νου, ώς πρός τόν όποιον έλαβε χώραν τό 

γεγονός τό διακόπτον τήν παραγραφήν.
.  ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ  

Γενικοί διατάξεις

Ά ρ θ ρ . 54 .- Έ ν  τω παρόντι νόμω ή 

λέξις τραπεζίτης περιλαμβάνει καί τό φυσι
κό ή νομικό πρόσωπο τό έξομοιούμενο υπό 
τοϋ νόμου πρός τραπεζίτας.

Ά ρ θ ρ ! 55 .- * Η έμφάνισις καί τό δια- 
μαρτυρικόν έπιταγής δύναται νά γίνωσι μό
νον έν έργαάμω ήμέρςι.

* Εάν ή τελευταία ήμέρα τής ύπό τοθ 

νόμου τασσομένης προθεσμίας διά τήν έκ- 
πλήρωσιν τών πράξεων τών σχετικών πρός 

τήν έππαγήν καί ΐδίςι διά τήν έμφάνισιν ή διά

τήν σύνταξιν τοϋ διαμαρτυρικού ή διά τήν 

ένέργειαν ισοδυνάμου πράξεως, είναι ήμέ

ρα νόμιμος έορτάσιμος, ή προθεσμία αϋτη 

παρατείνεται μέχρι τής πρώτης μετά τήν 

έκπνευσιν τής προθεσμίας έργασίμου ήμέ
ρας. Αί διάμεσοι έορτάσιμοι ήμέραι περι
λαμβάνονται έν τφ ϋπολογισμφ τής προθε
σμίας.

Ά ρ θ ρ . 56 .- Αί ύπό τοϋ παρόντος νό
μου προβλεπόμεναι προθεσμίαι δέν περι- 
λαμβάνουσι τήν ήμέραν τής άφετηρίας αυ
τών. .

Ά ρ θ ρ . 57 .- Ούδεμία ήμέρα χάριτος
είτε νόμιμος είτε δικαστική έπιτρέπεται.

#

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

Πρόσθετοι διατάξεις .

Ά ρ θ ρ . 58 .- Ικανός πρός άνάληψιν 

ϋποχρεώσεως έξ  έππαγής είναι πας ικανός 
δπως ύποχρεωθή έκ αυμβάσεως, έκ δέ τών 

μή ικανών μόνον ό ανήλικος, ό τηρήσας τάς 
διατυπώσεις τοϋ Νόμου διά τήν άπόκτησιν 
τής ίκανότητος πρός ένέργειαν έμπορικών 

πράξεων.
Ά ρ θ ρ . 59 .- Αί έ ξ  έππαγής δικαιο- 

πραξίαι είναι έμπορικαί.
Ά ρ θ ρ . 60 .- Έ ν  περιπτώσει είτε έκ- 

πτώσεως τοϋ κομιστοϋ είτε παραγραφής 
τής έξ  έππαγής αναγωγής χωρεϊ κατά τοϋ 
έκδότου ή κατά τών όπσθσγράφων άγωγή 
έξ  άδικαιολογήτου πλουτισμοϋ.

Ή  άγωγή αϋτη παραγράφεται μετά 
πενταετίαν άπό τής χρονολογίας τής έκδό- 

σεως τής έππαγής.
Ά ρ θ ρ . 61 .- Οί λόγοι διακοπής καί 

ά να στολής τών κατά τόν παρόντα Νόμον 

παραγραφών διέπονται ύπό τών διατάξεων 

περί παραγραφής καί περί βραχυπροθέ

σμου παραγραφής.
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Ά ρ θ ρ . 6 2 .-  Νόμιμοι έορτάοιμοι 
ήμέραι έν  τή έννοια τοΰ παρόντος Νόμου 

είναι πάσα Κυριακή καί πάσα ημέρα πλή

ρους όργιας τών Δημοσίων Γραφείων ή τών 

Τραπεζών.

. Ά ρ θ ρ . 63 .- Τό διαμαρτυρικόν ουν- 
τάσσεται υπό συμβολαιογράφου, άνευ 
προσλήψεως μαρτύρων έν  τώ τόπω της 

πληρωμής.
• ‘ Υπαρχόντων πλειόνων πληρωτών 

συντάσσεται έν μόνον διαμαρτυρικόν.
! Τό διαμαρτυρικόν περιέχει άντιγραφήν 

τής έπιταγής, μνημονεύει α) τήν ύπό τοΟ 
συμβολαιογράφου πρόσκλησιν πρός πλη
ρωμήν, β) έάν είναι παρόντες ή άπόντες ό 
πληρωτής ή οί τυχόν πλείσνες πληρωταί καί 
γ) τά τυχόν δηλωθέντα ύπ' αυτών αίτια της 
άρνήσεως τής πληρωμής.

’ Επί απώλειας έπιταγής τό διαμαρτυρι- · . 
κόν δυνατοί νά μή περιέχη άντιγραφήν τής 

έπιταγής.

"Αρθρ. 67 .- Ό  κατά τό άρθρον 21 

κομιστής έάν δέν άπέκτησε τήν άπολεσθεΐ- 

σαν έππαγήν κακή τή πίστει ή δέν διέπραξε 

κατά τήν κτήσιν αύτής βαρύ πταίσμα δυνα
τοί νά άσκήση κατά τοΟ έπιτυχόντος τήν 
άκύρωσιν αυτής τήν άγωγήν τοΰ άδικαιολο- 
γήτου πλουτισμού.

Ή  άγωγή αϋτη παραγράφεται μετά 
πέντε έτη άπό τής έκδόσεως τής έπιταγής.

"Αρθρ. 68 .- Αί διατάξεις τών άρθρων 

64-67 έφαρμόζονται άναλόγως έπί στερή- 

σεως τής έππαγής λόγω κλοπής, ληστείας, 

πειρατείας ή έπί καταστροφής αύτής.

'Α ρθρ. 69 .- Αί διατάξεις τών άρθρων 

64-67 έφαρμόζονται καί έπί έππαγής εις 
τόν κομιστήν (άνωνύμου έππαγής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ' *■ · 
Διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς. , 

δικαίου * '

Ά ρ θ ρ . 70 .- Ή  ίκανότης τοΟ προσώ
που, δπερ ύποχρεοϋται έξ  έ ππαγής, ρυθμί
ζεται ύπό του έγχωρίου αυτού νόμου. ‘ Εάν 
ό έγχώριος οατος νόμος κηρΰττη έφαρμο- 
στέον τόν νόμον άλλης Χώρας έφαρμόζε- 

ται ό τελευταίος ούτος νόμος.
Τό πρόσωπον τό όποιον είναι άνίκανον 

κατά τόν έν  τή προηγουμένη παραγράφφ 

νόμον, ύποχρεοϋται έν τούτοις έγκύρως, 
έάν ύπέγραψεν έν τώ έδάφει Χώρας κατά 
τήν νομοθεσίαν τής όποιας τό πρόσωπον 

τούτο είναι ικανόν.
Ά ρ θ ρ . 7 1 .- Ό  νόμος τής Χώρας, έν  

ή ή έππαγή είναι πληρωτέα, όρίζει τά πρό- 
σωπα'έπί τών όποιων δύναται ή έππαγή νά 

έκδοθή.

’ Εάν κατά τόν νόμον τούτον ό τίτλος 

είναι άκυρος ώς έππαγή λόγω τοΟ προσώ
που έπί του όποιου έξεδόθη, d  ύποχρεύ

σεις αί άπορρέουσαι έκ τών υπογραφών τών 

έπί τού τίτλου εις άλλος χώρας τιθεμένων, 
τών όποιων d  νόμοι δέν περιέχουσι τήν ει- 

ρημένην διάταξιν, είναι ούχ ήτταν ίσχυραί.
Ά ρ θ ρ . 7 2 .- Ό  τύπος τών έ ξ  έππα

γής υποχρεώσεων ρυθμίζεται ύπό του νό
μου τής Χώρας έν τώ έδάφει τής όποιας αί 
υποχρεώσεις αύται άνελήφθηοαν δΓ ύπο- 
γραφής. Ούχ ήτταν άρκεϊ ή τήρησις τών 
τύπων τών όριζομένων ύπό τού νόμου τής 

Χώρας τής πληρωμής. Έ ν  τούτοις, é à v d  

έξ  έπιταγής τής υπογραφής άναληφθείσαι 

υποχρεώσεις δέν είναι μέν ioxupd κατά τάς 

διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, 
άλλ* είναι σύμφωνοι πρός τόν νόμον τής 

Χώρας ένθα ύποχρέωσις μεταγενεστέρα
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άνελήφθη δι* υπογραφής, τό γεγονός ότι αΐ 

πρώτοι υποχρεώσεις είναι κατά τύπους άτα

κτοι, δέν αίρει τό κύρος τής μεταγενεστέ- 

ρας ύποχρεώσεως

Ά ρ θ ρ . 73 .- Ό  νόμος τής Χώρας έν 

τώ έδάφει τής όποιας αι έξ έπιταγής υπο

χρεώσεις άνελήφθησαν δΓ υπογραφής, 
ρυθμίζει τά άποτελέσματα τών ύποχρεώσε- 
ων τούτων.

Ά ρ θ ρ . 74 .- Αι προθεσμιαι τής άσκή- 

σεως τής αγωγής ρυθμίζονται διά πάντας 
τούς υπογράφεις ύπό τού νόμου τής Χώρας 
τής έκδόσεως τού τίτλου.

Ά ρ θ ρ . 75 .- ' Ο νόμος τής Χώρας έν
θα ή έπιταγή είναι πληρωτέα όρίζει; 
1) * Εάν ή έπιταγή είναι άναγκαίως έν δψει 
ή έάν δύναται νά έκδοθή έπί προθεσμίςι άπό 

τής δψεως καί έπίσης τίνα είναι τά άποτελέ
σματα τής μεταχρονολογήσεων. 2) Τήν 

προθεσμίαν τής έμφανίσεως. 3) 'Εάν ή 

έπιταγή δύναται νά γίνη άποδεκτή, νά βε- 
βαιωθή, νά έπικυρωθή ή νά θεωρηθή καί 

τίνα είναι τά άποτελέσματα τών μνειών τού
των. 4) ' Εάν ό κομιστής δύναται νά άπαιτή- 
ση ή έάν ύποχρεοϋται νά δεχθή μερικήν 
πληρωμήν. 5) " Εάν ή έπιταγή δύναται νά 

είναι δίγραμμος ή δύναται νά περιέχη τήν 

ρήτραν «εις λογαριασμόν» ή ισοδύναμον 

έκφρασιν καί τίνα είναι τά άποτελέσματα 

τής διγραμμίσεως ή τής ρήτρας ταύτης ή 
τής ισοδυνάμου ταύτης έκφράσεως. 
6) ’ Εάν ό κομιστής έχη ειδικά δικαιώματα 

έπί τής προβλέψεως καί ποια ή φύσις αύ- 

τών. 7) Έ ά ν  ό έκδότής δύναται ν ’ άνακα- 
λέση τήν έπιταγήν ή νά προβή εις άντίστα- 

σιν κατά τής πληρωμής αύτής. 8) Τά λη- 
πτέα μέτρα έν περιπτώσει άπωλείας ή κλο
πής τής έπιταγής. 9) ' Εάν τό διαμαρτυρι- 
κόν ή ή ισοδύναμος βεβαίωσις είναι άναγ-

κακι διά τήν δκπήρησιν τού δικαιώματος τής 
άναγωγής έναντι ον τών όπισθσγράφων, τού 

έκδότου καί τών άλλων ύποχρέων.

Ά ρ θ ρ . 76 .- Ό  τύπος καί αί προθε- 
σμίαι του διαμαρτυρικού ώς καί ό τύπος τών 

άλλων πράξεων τών άναγκαίων πρός άσκη- 
αν ή πρός διατήρησιν τών δικαιωμάτων έζ  

έπιταγής ρυθμίζονται ύπό τών νόμων τής 

Χώρας έν τώ έδάφει τής όποιας συντάσσε- 
ται τό διαμαρτυρικόν ή ένεργείται ή περί ής 

πρόκειται πράξις.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΠ 
Δικονομικαί φορολογικοί καί

ι
ποινικοί διατάξεις

Ά ρ θ ρ . 77 .- Αί περί συναλλαγματι

κής όστικαί δικονομικαί διατάξεις έφαρμό- 

ζονται άναλόγως καί έπί έπιταγής.

" Αρθρ. 78 .- Ή  ισχύς τών έκ τής έπι
ταγής δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων δέν 

θίγεται έκ τής μή τηρήσεως τών διατάξεων 
περί χαρτοσημάνσεως αυτής.

' Η άσκησις δμως τών έκ  τής έπιταγής 
δικαιωμάτων άναστέλλεται μέχρι τής νομί
μου χαρτοσημάνσεως αύτής διά καταβολής 
τού νομίμου χαρτοσήμου καί τών νομίμων 

προστίμων.
Ά ρ θ ρ . 79.-1. Ό  έκδίδων έπιταγήν 

μή πληρωθείσαν έπί πληρωτοϋ παρ’ φ δέν 

έχει άντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά 
τόν χρόνον τής έκδόσεως τής έπιταγής ή 

τής πληρωμής ταύτης, τιμωρείται διά φυλα- 
κίσεως τούλάχιστον τριών μηνών καί χρημα

τικής ποινής τούλάχιστον δέκα χιλιάδων 

δραχμών.
2. Επιβάλλεται φυλάκισις τούλάχι

στον ένός έτους α) έάν ό ύπαίτιος μετέρ- 

χηται τήν έν παρ. 1 πράξιν κατ’ έπάγγελμα
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ή κατά συνήθειαν ή β) έάν αί περιστάσεις 

ύφ' άς έτελέσθη ή πράξις μαρτυρούν δπ ό 

υπαίτιος είναι ίδιαπέρως έπικίνδυνος. Εις 

τάς περιπτώσεις ταύτας τό δικαστήριον, διά 
της αυτής άποφάσεως, διατάσσει τήν διά 

τού τύπου δημοσίευσιν, έπιμελεία τού εί- 
σαγγελέως, περιλήψεως τής καταδικασπ- 
κής άποφάσεως, τής σχετικής δαπάνης πε- 
ριλαμβανομένης εις τά, κατά τό άρθρον 581 
του Κώδ. Ποιν. Δικονομίας, έξοδα.

3. Εις τόν υπαίτιον τής έν παρ. 1 πρά- 
ξεως. δστις άπεζημίωσε πλήρως τόν κομι
στήν μετά τήν νόμιμον έμφάνισιν καί μή 
πληρωμήν τής έπιταγής, έπιβάλλεται ποινή 
ήλαττωμένη κατά τό άρθρον 83 του Ποιν. 
Κωδικός, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων 

τού άρθρου 85 αΰτοϋ.

4. Ή  εισαγωγή εις τό άκροατήριον 

τών κατά τάς διατάξεις τού παρόντος διω
κόμενων πράξεων γίνεται δΓ άπ’ ευθείας 

κλήσεως καί άνευ προανακρίσεως.
Ά ρ θ ρ . 80 .- *0  έν  γνώσει ψευδώς 

βεβαιών ένόρκως ένώπιον τού Προέδρου 

δτι άπεστερήθη τής έππαγής δΓ απώλειας, 
ϋπεξαιρέσεως, κλοπής, ληστείας,'πειρατεί

ας ή καταστροφής αυτής, τιμωρείται κατά 

τάς περί ψευδορκίας διατάξεις τοΰ ποινι
κού νόμου.

[X L / 3 ]  Α.Ν.Ε. [ΤΗΣ 7.8.1979] ΠΕΡΙ ΚΑ- 

Θ ΙΕΡΩ ΣΕΩ Σ ΤΟΥ ΘΕΣΜ ΟΥ ΤΗΣ ΗΓΓΥΗ- 

ΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

1. Έγγύησις ιδιωτικών έπιταγών έπι- 
τρέπεται μόνον προκειμένου περί τών έπι
ταγών τών έκδιδομένων έπί έντόκων τρε
χούμενων λογαριασμών φυσικών προσώ
πων, μή έχόντων τήν ιδιότητα τών έμπόρων,

περί ών ή ϋπ* άριθμ. 1590/2/22.1.71 άπό- 
φασις τής Νομισματικής * Επιτροπής.

2. Ή  έγγύησις τής ιδιωτικής έππαγής 

θά παρέχεται μέ «ΚΑΡΤΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  

ΕΠΙΤΑΓΗΣ» έκδιδομένην ύπό τής Τραπέ- 

ζης όπου τηρείται ό έντοκός τρεχούμενος 
λογαριασμός δψεως καί θά ίσχύη δΓ έππα- 

γάς μέχρι ποσού δρχ. 5.000.
" Επιταγαί άνω τού ποσού τούτου δύνα- 

ται νά σύρωνται έπί τών τρεχούμενων λογα
ριασμών δψεως, άνευ όμως έγγυήσεως.

3. Αί κάρται έγγυήσεως έπιταγών θά 

έκδίδωνται χωρίς έπιβάρυνσιν τού δικαιού
χου καταθέτου.

4. Κάρται έγγυήσεως δύναταινάέκδί- 

δωνται έπ  όνόμαπ τοΰ αϋτοϋ καταθέτου 

άπό πλείονας Τραπέζας έφ' δσσν ό αύτός 

καταθέτης τηρεί χωριστούς λογαριασμούς 

παρ* έκάστη έξ  αυτών.
[Χ Ι,/4 ]  Ν.Δ. 1325 [1972] ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ Υ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 
5960/1933 «ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ*

Ά ρ θ ρ . 2 .-  Κατ’ έξαίρεσιν τών διατά

ξεων τού Ν.Δ. 1059/1979 «περί τού άπορ- 
ρήτου τών τραπεζικών καταθέσεων» ή Τρά
πεζα, έν περσττώσει μή πληρωμής έππαγής 

έλλείψει άντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαί
ων ύποχρεοϋται νά βεβαιώση τούτο, είτε 
έπί τοΰ οώματος τής έππαγής. είτε δι' ίδιου 
έγγραφου, μετά συμειώσεως τής ήμέρας 

έμφανίοεως τής έππαγής.

[ Χ ί / 5 ]  ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ά ρ θ ρ . 144.- Τό μονομελές Πλημ- 

μελειοδικεΐον δικάζει:... Β ’ [....] καί τά έγ- 
κλήματα α) τού άρθρου 79 τοΰ Νόμου 

5960/1933 «περί έππαγής» [....].
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[Χί/6] Ν. 454 [1976] ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΩΝ Π Ε -.

Ρ1 ΔΙΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ά ρ θ ρ . 1 .- Ό  έκδίδων, διά τήν πλη
ρωμήν τοϋ τιμήματος άγοραζομένων παρά 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, δΐ- 
γραμμσν έπιταγήν, μή πληρωθεϊοαν έλλεπ 

ψει άντικρύσματος, τιμωρείται διά φυλακί* 
σεως τουλάχιστον δύό ετών. Ή  ’ Αγροτική 

Τράπεζα τής ’ Ελλάδος, άμα τη έμφανίσει 
αυτή άκαλύτττου διγράμμου έπιταγής, όφεί- 
λεί άμελλητί όπως φωτοτυπικόν άντίγραφσν 
ταύτης διαβιβάση έίς τόν άρμόδιον Εισαγ
γελέα διά τήν ποινικήν δίωξιν τοϋ υπαιτίου, 
έφαρμοζομένης τής έπ ’ αύτοφώρω διαδι

κασίας τών άρθρ. 417 καί έιΐ. τοϋ Κώδικος 

Ποινικής Δικονομίας.
Ά ρ θ ρ . 2 .-  Ό  έκδίδων διά τήν πλη-. 

ρωμήν τοϋ τιμήματος άγοραζομένων παρά 

τών παραγωγών γεωργικών προϊόντων, δί- 
γραμμον έπιταγήν, φέρουσαν ήμερομηνίάν 

έκδόσεως μεταγενεστέραν τοϋ χρόνου τής 

αγοράς, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
δύο έτών. . ■

Ά ρ θ ρ . 3 .-  Αρμόδιος Είσαγγελεύς 
καί Δικάστήριόν διά τήν δίωξιν τών έν άρθρ.

1 καί 2 παραβατών όρίζονται έκ τοϋ τόπου 
κατοικίας τοϋ παραγωγού., ι · , «.

Ά ρ θ ρ . 4 .-  Οί άμετακλήτώς καταδι
καζόμενοι έπί παραβάοει τών άρθρ. 1 καί 2 
τοϋ παρόντος Νόμου, στερούνται τόϋ δικαι
ώματος Πάσης χρήμάτόδοτήσεως ή οίάσδή- 
πότε άλλης παροχής, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών .διά της ύπ.’ άρίθμ. 1574/1970 
άΠοφάσεως τής Νομισματικής * Επιτροπής ■

: «ϋέρί Είδικών Επιτοκίων δί’ επιχειρήσεις 
έξαγούσας βιομηχανικά, βιοτεχνικά καί με- ’’ 

ταλλευτικά προϊόντα προβλεπομένων πα-

ροχών, δΓ άποφάσεως τής Νομισματικής 

’ Εππροπής, κατόπιν Είσηγήσεως τής A T E  

Ά ρ θ ρ . 5 .-  Δώ τήν έξόφλησιν δι- 
γράμμων έπιταγών οίουδήποτε ποσού έκ- . ' 
δοθεισών υπέρ παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων δηλούντων άγνοιαν γραμμάτων ή 

αδυναμίαν υπογραφής ή άγνοούντων τήν 
έλληνικήν γλώσσαν, αρκεί, έπί παρουσίρ 

τού κομιστοϋ, ύπογραφή δύο μαρτύρων, oV . ’ 
τινές προκέιμένου περί άλλογλώσσων θεώ- : 

ροϋντάι καί ώς διερμηνείς. ■ ·' ·'

[X L /7 ]  Ν.Δ. 404 [1947] ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ . .

' ; Ά ρ θ ρ . 1 .-  Τά Ταχυδρομεία τοϋ Κρά
τους άναλαμβάνουσι τήν μεταβίβασιν χρη- . 
ματικών ποσών διά Ταχυδρομικών ή Τήλε- - 
γραφικών Επιταγών, έξάργυρουμένων διά 

τοϋ νομιμως έν τώ Κράτει κυκλοφσρούντος · 
νομίσματος.

ΔΓ άποφάσεως τόϋ έπί τών. ΤΤΤ  
"Υπουργού όρίζονται έκάστρτε τά Γ ραφεία 

άπνα έκτελοϋσι τήν ύπηρεσίαν έππαγών, ■ 
Τή μεσολαβήσει τών άγροτικών ταχιπ ; ;  

δρομίκών διανομέων έπττρέπεται ή έκδοσις. .  
καί πληρωμή έπιτάγών. · . ,

Τό άνώτατον δριον έκάστης έπιταγής ■ 
τό έπιτρεπόμενον όπως έκδίδηται καί έξρ-’\ ' 
φληται τή μεσολαβήσει τών άγρστικών δια- \  
νομέωνδΰνάταιν’ αύξσμειόΰτάι δΓ άποφά
σεως Tou ‘ Υπόυργοϋ τών ΤΤΤ μετά γνώμην . 
τόϋ Συμβουλίου Τής ΤΤΤ ’ Εκμεταλλέύσέ-

«ς. · γ  ; :*· ;· ■ .- ' · · · ’ ■ / ;
. .  Ά ρ θ ρ . ¿ . -  Ai Ταχυδρομικά! Έ π σ ί . ·  

,γαί είναι όνομάστικάί καί δέν δύνανται νά . 
μέταβιβασθώσ'ι δΓ όπισθογραφήσεως, . 

όύδ’ ‘ύπόκεΐνταιεις κατάσχεσιν. -
Τά τέλη έκδόσεώς τών Τάχ. έπυαγών
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προκαταβάλλονται κατά τήν άποστολήν δώ 

γραμματοσήμου ή καί τοϊς μετρητοΐς, καθ’ 

ά δύναται νά όρίση άπόφασις τοΟ ’ Υπουρ* 

γοΟ ΤΤΤ καί όρίζονται όμοιομόρφως είτε . 
άπό πόλεως είς πάλιν, είτε έντός τής αύτής 
πάλε αχ; διευθύνονται. .

Τά τέλη τών έππαγών ώς καί τό άνώτα- 
τον άριον ποσών έκάστης έππαγής, τά τέ
λος τής κατ’ οίκον πληρωμής, αιτήσεων.

; άναστόλής πληρωμής, άλλαγής διευθύνσε- 
ως ή μεταβολής, τής δλης έπιγραφής ή άλ- 

. λαγής γραφείου προορισμού, αιτήσεων 

.πληροφοριών καθορίζονται έκάστοτε δώ 
. . κοινής άποφάσεως τών ’ Υπουργών τών Οι

κονομικών καί ΤΤΤ.

. ’Απαγορεύεταιήέκδοσιςέπιταγώνδιά 
ποσά κατώτερα τής δραχμής. .

Αί άτελεϊς έπιταγαί έκδίδονται δι1 άπε- 

ριόριστον ποσόν.. /  '.
. Πάσαι κάτά τήν δημοσΐέυσιν τοϋ πα- 

- ρδντος υφιστάμενοι έξ  οίουδήποτε Νόμου.' 
ή Δ/τος άτέλειαι έππαγών παραμένουν έν

• ίσχύί. . ' !
• > ’ Ατέλεια είς ταχ. έππαγάς δυνατοί νά

χορηγήται έφεξής διά κοινής άποφάσεως'
. , τών.’ Υπουργών Οικονομικών καί Τ ΓΤ , Μετά 

.' συΜφωνον γνώμην τής ΤΤΤ ’ Εκμεταλλεύ»-

• σεώς. ; ■ * ; ·„' ·.
Αΐ Ταχυδρόμικαί έππαγάί συντάσοον- '

• ται έπί είδικών έντυπων δελτίων χορηγοί 
■ μένων ϋπό τής Ταχυδρομικής ’ Υπηρεσίας

δωρέάν. ’ Επσρέπετάΐ ή έκδοσις. έππαγών ’· 
καί έήί έντύπδΐν, δελτίων' ιδιωτικής κατα

σκευής πανομοιότυπων πρός τά υπό τής 
Ταχ. Ύπηρεσίάς έκτυπούμενα. ; ' ·

' Ά ρ θ ρ . 3 .-  Αί έππαγαί συμπλήρόΰν- 

ται έν τω Ταχ. Καταστήμάτι, πλήν της περί- 
■ πτώσεως. τής μεσολαβήσεως τών άγροτι- 

κών διανομέων, κατά τάς νομίμους διατι>

πώσεις καί τάς όδηγίας τής ταχ. υπηρεσίας, 

ύπό του άποστολέως ή του έκδίδοντος γρα

φείου.

Διαβιβάζονται δώ τής ταχ. υπηρεσίας 

άποκλεισπκΰς, είς δέ τόν αποστολέα δίδε
ται μόνον άπόδειξς κατά τούς κεκανονι- 
σμένους τύπους υπογεγραμμένη ύπό ταΟ 
άρμοδίου ύπαλλήλου περί τού ύπ’ άύτοΟ 

. πρός άποστολήν κάταβληθέντος ποσού.. · 
Αί έππαγαί δύνανται νά πληρώνωνται 

κατ’ οίκον, διά τών διανομέων τών άσχο- ’ 
:. λουμένων μέ τήν διανομήν τής άλληλόγρα-: 
' φίας καί έφ ’ όσον δέν ύπάρχει δήλωσις τοΟ 

’ παραλήπτου, έπιθυμοΰντος δπως ή έξό : 
φλησις γίνεται είς τό Ταχ. Γραφείον, ·

Διά τάς τοιαύτας έππαγάς καταβάλλε-
• ται ϋπό τού παραλήπτου τό καθωρισμένον 

τέλος δώ γραμματοσήμου έπκολλωμένου 

δπισθεν τής έππαγής κατά τήν έξόφλήσιν.

\  Τό.τέλος τούτο δύναται ν ’ αύξομειοΟ- 

ται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεώς τών. 

’Υπουργών Οικονομικών καί ΤΤΤ..· .*
.Ή  άνάθεσις της ύπηρεσίάς τής κατ’

• ίίκόν πληρωμής έππαγών είς Ταχ. Γραφεία 
, ,  ένεργεϊται δΓ άποφάσεως .του έπί τών ΤΤΤ.

- Υπουργοί};/ . · · . ·’ · · .  ’·
β · *  .  *  .1  , 

··' Διά τήν ύπηρεσών τής κατ’ -οίκον πλη
ρωμής τών έππαγών δύνανται είς Γραφεία 

έχοντα μεγάλήν κινηριν, νά όριΡθώσι δώ 
διαταγής τού Γεν. ΔιεϋθυντοΟ ΤΤΤ. ειδικοί 

. διανομείς έκ τών υπέρ τήν πενταετίαν Οια- 
. τελούντων έν τή ταχ/κή ύπηρεόίρ, έάν οΟ- 

τοι ουδέποτε έτίμωρήθησάν κατά τόν χρό·

’ νον τής υπηρεσίας των δώ πρόστιμού έΠί 

παράλείψει περί τήν έπίδόσιν ή άπώλειαν 

ταχ/κών άποστολών, άντικαθϊσταται δέ έκά- 

στστε δι’ άποφάσεως τού Γ εν. Διευθυντόΰ

. τττ. ·
' .  Αί ύπό τών άγροτικών διανομέων πλη-
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ρωνόμεναι έπιταγαί θεωρούνται ώς πληρω- 

νόμεναι κατ’ οίκον, έπικολλωμένου όπι
σθεν αυτών κατά τήν έξόφλησιν τού κεκα- 

νονισμένου γραμματοσήμου.
’ Ο παραλήπτης έππαγής μή προωρι- 

σμένης νά έξοφληθή κατ' οίκον ειδοποιεί
ται ύπό τού Γραφείου τού προορισμού δΓ 
ειδικού ειδοποιητηρίου.

Ά ρ θ ρ . 4 .-  Εις περίπτωσιν, έ ξ  οίασ- 
δήποτε αιτίας άπωλείας έππαγής, βεβαιου- 
μένης προσηκόντως ύπό τής Ταχυδρομικής 

' Υπηρεσίας, έκδίδεται οίκοθεν ή τή αιτήσει. 
τού άποστολέως νέα ατελής τοιαύτη-δευ- 

τέρα έπιταγή. ’ Η έκδοσις ταύτης ένεργεΐ- 

ται είτε ύπό τής Κεντρικής ’ Υπηρεσίας, εί
τε ύπό τής οικείας Ταχυδρομικής Διευθύν- 
σεως.

"Αρθρ. 5 .-  Αί ταχυδρομικοί-έπιταγαί 

ίσχύουσιν έπί τρεις μήνας, άρχομένης άπό 

τής 1 ης τού μηνός τού έπομένου τής έκδό- 

σεώς των.
Αί έπιταγαί θά παραμείνωσιν εις τόΤΤΤ 

Γραφείον τού προορισμού έπί δίμηνον άρ- 
χόμενον άπό τής 1ης τού άμέσως έπομέ

νου μηνός άπό τής έκδόσεώς των, αί τυχόν 
μή έξοφλούμεναι έντός τού άνωτέρω διμή- 
νου χρονικού διαστήματος εις τούς παρα- 
λήπτας, έπιστρέφονται ύπό τού Γ ραφείου 

τού προορισμού τήν 1ην τού τρίτου μηνός 
εις τό Τ Τ Τ  Γ ραφείον- τής έκδόσεώς, ίνα 

έξοφληθώσιν ύπ’ αύτοϋ εις τούς άποστο- 
λείς των.

Ό σ α ι τυχόν δέν έξοφληθώσιν ύπό τού 

Γ ραφείου τής έκδόσεώς εις τούς άποστο- 

λεϊς των έντός τού τρίτου μηνός τής ισχύος 
των ύποβάλλονται ύπ’ αύτοϋ ώς έκπρόθε- 
σμοι είς τό ’ Υπουργεΐον ΤΤΤ πρός θεώρη- 
σιν.

’ Η διάρκεια τής ισχύος τών ύπό τού

'Υπουργείου θεωρουμένων ώς άνω έππα- 

γών είναι ωσαύτως τρίμηνος, άρχομένη άπό 

τής 1ης τού άμέσως έπομένου μηνός τής 

θεωρήσεώς των μετά τήν παρέλευσιν τού 

όποιου ύποβάλλονται είς τό Ύπουργείαν 

ώς άζήτητοι. * Η ισχύς τών έπιταγών δύνά- 
ταιδΓ άποφάσεως τού’ Υπουργού τών ΤΤΤ  
ν’ αύξομειούται. ’ Η θεώρησις τών έκπρο- 
θέσμων έππαγών είς ούδέν ύπόκειται τέ
λος.

’ Ο  άποστολεύς τής έππαγής δικαιού
ται νά αίτή σηται τήν άλλαγήν τής διευθύν- 
σεως ή τήν μεταβολήν τής όλης έπιγραφής 

τής έκδοθείσης έπιταγής.
Τάς άλλαγάς ταύτας ένεργεί τό Γρα- 

φείον τού προορισμού άμα τή λήψει τής 

αίτήσεως ύπογεγραμμένης ύπό τού άπο

στολέως.

’ Επίσης ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης 

δύνανται νά αίτήσωνται τήν άλλαγήν τού 

Γραφείου τού προορισμού έππαγής τίνος 
έπί τή καταβολή τού κεκανονισμένου τέ

λους είσπραττομένου διά γραμματοσήμου 
έπικολλωμένου έπί τής αίτήσεως.' Η κατα
βολή τού τέλους τούτου έπαναλαμβάνεται 
όσάκις ήθελε ζητηθή διά τήν αύτήν έππα- 

γήν νέα αλλαγή τού Γ ραφείου προορισμού.

’ Ο  άποστολεύς έπίσης δύναται νά ζη- 
τήση τήν μή πληρωμήν είς τόν παραλήπτην 

τής έκδοθείσης έππαγής, καταβάλλων τό 

κεκανονισμένον τέλος είς γραμματόσημον 
έπικολλώμενον έπί τού οικείου έντυπου.

’ Εάν ή περί τούτου είδσποίησις ζητή- 
ται νά γίνη τηλεγραψικώς, συμπροκαταβάλ- 

λεται είς μετρητά καί τό τέλος τού προκα- 
λουμένου τηλ/ματος.

Αί έππαγαί ών ή έξαργύρωσις ή ή έπι- 
στροφή τού άντπίμου δέν ήθελεν άπαιτηθή 

έντός δύο έτών, παραγράφονται πρός δφε-
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λος τοΰ Ταμείου ‘ Αλληλοβοήθειας Βοηθη

τικού Προσωπικού ΤΤΤ, τό δέ ύπ’ αυτών 

άντιπροσωπευόμενσν ποσόν περιέρχεται 
εις τό Ταμέίον τούτο ώς πόρος αυτού.

" Η διετία άρχεται άπό τής λήξεως τού 

οικονομικού έτους, έντός τού όποιου έξε- 
δόθη ή έπιταγή καί μετά προηγουμένην έπί 
αποδείξει είδοποίησιν τού άποστολέως πε
ρί μή έξαργυρώσεως τής έππαγής.

Κατά τήν έξόφλησιν τών τοιούτων έπι- 
ταγών δέν έφαρμόζσνται αί σχετικοί διατά
ξεις περί έξοφλήσεως ταχ. έππαγών.

Τά Δημόσια Ταμεία χορηγοϋσιν εις τά 

ΤΤΤ Γραφεία τά άναγκαιοϋντα έκάστοτε 

ποσά πρός έξόφλησιν τών έπιταγών, τά άνα- 
λαμβανόμενα ΰπό τών ΤΤΤ Γραφείων παρά 

τών Δημ. Ταμείων χρηματικά ποσά, καθορί
ζονται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών 

’ Υπουργών Οικονομικών καί ΤΤΤ.
Ά ρ θ ρ . 6 .-  Αί έππαγαί έξοφλοϋνται 

προσωπικώς ύπό τοΰ παραλήπτου, ύποχρε- 
ουμένου νά απόδειξη τήν ταυτότητά του, τή 

αιτήσει τού έπί τών έππαγών υπαλλήλου διά 

παντός νομίμου μέσου.
Έππρέπεται ή έξόφλησις έπιταγών 

ύπό τρίτου δυνάμει έπισήμου πληρεξουσί
ου.

Έππρέπεται ώσαύτως ή έξόφλησις 
έπιταγών ύπό τρίτου δυνάμει ιδιωτικού πλη
ρεξουσίου, συντασσομένου έπί χαρτοσή
μου κατά τόν Νόμον, έν  ω δέον νά έπικυ- 
ροϋται ή ύπογραφή τοΰ έντολέως έν μέν 
ταΐς πόλεσιν ύπό τοΰ οικείου Δημάρχου, ή 

ύπό τοΰ οικείου 'Αστυνομικού Τμήματος, 
έν δέ ταΐς κωμοπόλεσι καί χωρίοις ύπό τοΰ 

Προέδρου τής Κοινότητος.
' Εάν ό έντολεύς είναι άγράμματος καί 

έφ ’ όσον τό ποσόν τής έππαγής δέν είναι 
μεϊζον τού ποσού τού πρός άγραμμάτους

καταβαλλομένου άνευ συμβολαιογραφικής 

πράξεως, τό πληρεξούσιον θά ύπογράφωσι 

δύο εύπόληπτοι φερέγγυοι μάρτυρες ών ή 

υπογραφή θά κυροϋται Οπό τών είρημένων 

άρχών κατά τάς ώς άνω διακρίσεις παρόν
τος καί τοΰ έντολέως, γενομένης μνείας 
περί τούτου, έν τή έτπκυρώοει.

Δυνάμει τοΰ άρθρ. 1 Β.Δ. 123/1967 ή 
ύπό τών άνωτέρω έδαφ. 3 καί 4 προβλεπο- 
μένη έπικύρωσις τής υπογραφής τού έντο
λέως -  παραλήπτου καί τών μαρτύρων άντι- 
στοίχως, δύναται νά ένεργήται παρ’ οίασ- 
δήποτε Δημοσίας "Αρχής (Πολιτικής,
' Αστυνομικής, Στρατιωτικής ώς καί Δημοτι
κής ή Κοινοτικής τοιαύτης.

' Εξαιρετικώς όσάκις οί δικαιούχοι τών 

έππαγών, ών τό ποσόν δέν ϋπερβαίνειτάς . 

είκοσι χιλιάδας δραχμάς, είναι στρατιωτικοί, 

ύπηρετοϋντες καί εύρισκόμενοι εις Σώμα
τα καί σχηματισμούς έδρεύοντας μακράν 

τής έδρας τού ΤΤΤ Γ ραφείου, παρ’ ω λει
τουργεί υπηρεσία έπιταγών, έππρέπεται 

όπως ή ύπογραφή τοΰ έντολέως έν τοϊς 

ίδιωτικοίς πληρεξουσίοις έπικυροΰται ύπό 

τού Διοικητού τού οικείου σώματος ή τοΰ 

σχηματισμού, ύπευθύνου διά τήν έπικύρω- 
σιν.

Έ ά ν  ό έντολεύς στρατιωτικός είναι 
άγράμματος εις τήν άνω περίπτωσιν, τό 
πληρεξούσιον θά ϋπογράφωσιν εις 'Αξιω
ματικός καί εις ' Υπαξιωματικός μετά μνεί
ας τών βαθμών των, ώς μάρτυρες, τής ύπο* 

γραφής τούτων έπικυρουμένης ύπό τού Δι- 
οικητοΰ τοΰ σώματος ή τοΰ σχηματισμού, 
παρόντος καί τοΰ έντολέως γενομένης πε
ρί τούτου μνείας έν τή έπικυρώσει.

’ Η ταυτότης τών στρατιωτικών πιστο

ποιείται δι’ έγγράφου τής Διοικήσεως τοΰ
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Σώματος εις δ άνήκουσι, συντασσομένου 

έφ ’ άπλοϋ χάρτου.
Δι* όμοιου έφ ’ άπλοϋ χάρτου έγγρά-ϊ 

φου, προσυπογεγραμμένου καί ϋπά τοϋ Δτ- 

οικητοϋ τοϋ Σώματος ή τοϋ Σχηματισμού, 
δύναται πας όπλίτης νά έξοφλήση τήν έπι-; 
ταγήν διά τρίτου, έάν τό ποσόν τής έπιτα- · 
γης δέν ύπερβαίνη τάς δέκα χιλιάδας δ ρα- 
χμάς. Τά άνωτέρω ποσά αύξομέιοϋντάι έκάτ' 

στοτε δι’ άποφάσεως τοϋ .έπί τών ΤΤΤ' ■ 

'Υπουργού* "
■ · ’ Εάν δ παραλήπτης έππαγής δηλώση · 

άγνοιαν γραμμάτων ή άδυνατεΐ νά ύπογρά- 
ψη τήν έξόφληοιν ταύτης διενεργειται ή . 
πρός αυτόν έξόφλησις ένώπιον δύο φερεγ- - 
γύων καί γνωστών εις τό Ταχ. Γραφείον της 

πληρωμής μαρτύρων,οί όποιοι ύπογράφου- 
σιν άνΤί τοϋ παραλήπτου γένομένης μνείας- ■ 

περί τούτου έν  τη έξοφλουμένη έππαγη 

έφ - δσον τό πΟσάν τής έππαγής δέν.ύπερ-· 
βαίνει τό έππρεπόμενον πρός έξόφληοιν· 
πρός άγραμμάτους όνευ συμβολάιογραφι- ’·

. κής πράξεως.’ · '
. ’ Επιταγαί ποσών άνω τοϋ έπιτρεπομέ* - 

νοϋ,. έξοφλοϋνται δΓ ειδικής συμβολαιο
γραφικής πράξεως, άντίγράφον δέ ταύτης 

προσαρτάται εις τό σώμα τής έπιτάγής! -
• Τ  δ άνώτερον δριον ποσόϋ έκάστης έπι- 

ταγής δπέρ επιτρέπεται νά έξοφλήται πρός 
άγραμμάτους δνεμ συμβολαιογραφικής 

πράξεως δύναται ν ’ αύξόμειοϋΤάι δί’ άπο: 
φάοεώς τοϋ έπί τών ΐ Τ Τ  ’ Υπουργού. :
· ’ ’ Ειςτων πληρεξουσίων τά.μέν ειδικά 

προσαρτώντάι έπί τών έππαγών τά γενικά - 

κατατίθενται είς τό Γράφεϊον ΤΤΤ Πληρω-

πληρεξούσια ισχύουν μέχρι τυχόν άνακλή- 

σεώς των ή θανάτου τοϋ έξουσιοδστοϋντος 

καταργουμένης τής άνωτέρω δκπάξεως 
περί περιωρισμένης χρονικής ισχύος τού

των.’ - ■ · .
• : 'Εππάγαί πρός μοναχούς μέ μόνον τό 

Μοναχικόν άνομα έξοφλοϋνται ϋπ’ αύτών 
έπί τή προσαγωγή βεβαιώσεως περί τής 

ταύτδπιτδς τωντοϋήγουμένουήτήςήγρυ- ; 
μένης τής Μονής εις ήν μονάζουσιν. ; .

Έππαγαί πρός φρενοπαθείς ή πά-,
! σχοντας έκ Λοιμωδών νόσων, έππρέπεται
• Ινα έξαργυρώνται καί μόνον ύπό τών Διείή 

θύντών ή Διαχειριστών τών ’ Ιδρυμάτων έ ν-
. θα νοσηλεύονται. ’ Η έξόφλησις τών έππά- 

γών τούτων ένεργεϊται καί κατ’- εύθεΐαν 

πρός τούς παραλήπτας, πάντως δμως ένώ  ̂

mov τοϋ Δίευθυντοϋ ή Διαχέρστοϋ τοϋ 

’ Ιδρύματος δστις προσυπογράφει άπαραι-

• τήτως κατά τήν έξόφληοιν.

■ Ή  έπ·’ όνόματι Νομικών Προσώπων, ' 
Σωματείων; Εμπορικών Εταιρειών, Έ μ -  ;·. 

πορικών ' Επωνυμιών (firma) εύαγών οίκων 

καί έν-γένέι παρομοίων ’ Ιδρυμάτων, έξό* . 
-; φλησις τών έππαγών γίνεται ύπό τών Διεμ*- 

θυντώγ Προέδρων, Διαχειριστών ή Συνεταί
ρων εξουσιοδοτημένων & ’ έγγράφου συν- 
τασσομένσυ υπό τών άπστελούντών τήν Δι- ;
οίκησιν ένός έκάστου τών ώς άνώ ίδρυμά- .

'· “ · ·. · „ · « « ·
των. . ;  ... * · . # λ . .

• .  *  ■ . / . · '  . ■ *  ·  * *  ,

: - Αί έξοϋσιόδοτήσεις αύται χαρτόσημαί- 
. νόνται μέ χαρτόσημον αίτήσεως (καί ίοχύ-· 

ουν μέχρι τέλους τοϋ Οικονομικού έτους 
τής καταθέσέώς των): ' . '

μής (καί ισχύουν μέχρι τέλους τόϋ οίκονομίτ - . .Δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 Β;Δ. 123/1967 αί 
κοϋ έτους). ’ ·· ·.· * ’ ·· " κατά τό άνωτέρω έδαφ. 16 έξουσιόδοτή-

Δυνάμει τή ς. παρ. 6 άρθρ. 2 Ν.Δ.· ; σεις ισχύουν, έάν δέν δρίζεται άλλως έντω 
4572/1966 τά . γενικά συμβολαιογραφικά σύστατικώ τούτων έγγράφω ή τώκαταστατι-
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κώ, μέχρις άνακλήσεώς των ή θανάτου τοϋ 

έξουσιοδοτημένου.

’ Εππαγαί πρός άνηλίκους, πρός άπη- 
γορευμένους ή πρός πρόσωπα διατελοϋντα 
ϋπό κηδεμονίαν, δικαστικόν άντιλήπτορα, ή 

• προσωρινόν διαχειριστήν, πληρώνονται κα- 
νονικώς πρός τούς έπιγραφομένους παρα- 
λήτττας έξοφλοϋντας τούτος. Τών έπιτα- 

. γών τούτων ή πληρωμή δέον νά ένεργήτάι' .

. Κατόπιν διαταγής τής οικείας Διεϋθϋνσεως * 
τού 'Υπουργείου τών ΤΤΤ εις τόν κηδεμό- ·_, 
να,έπίτροπον; δικαστικόν άντιλήπτορα. ή ; 

προσωρινόν , διαχειριστήν της περιουσίας ·, 
τοό παραλήπτου, έάν ούτοι δΓ αίτήσεώς 

των ήθελαν ζητήσει τήν πληρωμήν τών έπη · 
ταγών εις αυτούς, προσάγοντες έπίσημα 

' έγγραφά βεβαιοΟντα τήν ιδιότητά των.
Αί πρός νομίμως απηγορέυμένους λό:  · 

γω ποινής έπιταγαί έξοφλουνταϊ ύπ’ αύτών 

·’. τούτων τών παραληπτών. . . :
. Διαταγή τής Γενικής Διευθύνσεως τών' 

ΤΤΤ άναστέλλεται ή πληρωμή έπιταγής 
: πρός κηρυχθέντας εις κατάστασιν πτωχεύ- 
. σεως .δΓ άποφάσεως Δικαστηρίου Πρώτο-, :
. δικών κάί έρωτάταί ό άπόστολεύς ή οίκλη- 

ρονόμοι του περί τής διαθέσεως Τού ποσού ·

- αυτής κατόπιν τού σύνδίκου τής πτωχέύσε-' 
ως συνυποβάλλοντας και τά νόμιμα δίκαιο-; 

λογητικά.·. \ · ■ . .· · . ’ · *
•■.Ωσαύτως διαταγή τής Γενικής Διευ* 

θύνσέως Τ Τ Γ  άνάστέλλεται ή πληρωμή επί- . · 
. ταγών δΓ ών άποστέλλοντάι ποσά πρσερχό*
: μενά κατά βάσιμους ένδείξέις έκ σφετέρι1 

·.' σμοϋ χρημάτων ή ειδών τού Δημόσιου καί 

. κανονίζεται ή περαιτέρω διαχείρισις αύτών.
. *' ' Εάν τις έκ κακής έξοφλήσέως έπιτα- 

. .Υήζ ή διπλής πληρωμής ή έξ οίουδήποτε . 
άλλου λόγου έλαβεν όχρεωστήτώς ποσόν

άνώτερον έκείνου δπερ έδικαιοΰτο, ή πο

σόν δπερ ουδόλως έδικαιοΰτο ϋποχρεοΟται 

εις τήν έπιστροφήν αυτού, άλλως τό ποσόν 

τούτο είσπράττεται δυνάμει τού Νόμ ΑΡ- 

ΝΔ' «περί είσπράξεως δημοσίων έσόδων*. .

Αί έππαγαί πρός άποβιώσαντας δέν · 
πληρώνονται εις τούς κληρονόμους αυτών; 
άλλ’ έττιστρέφονται άμέσως ινα έξοφληθώ- 

σίν εις τόν αποστολέα ή τούς κληρονόμους 
αύτοϋ.

. Οί βεβαιοϋντες ώς έκ τής ύπηρεσίας 
τών τήν ταυτότητα δικαιούχου ταχ. έππα- * 
γής συνήθους ή στρατιωπκήςώς καί οΐμάρ- . ; · 
τυρες προσυπογράφοντες κατά τήν έξό- · 
φλησιν τοιαίπής έπιταγής καθίστανται καί . 
οΰτοι ϋπεύθυνοι διά την τοούτην βεβαίωσιν 

καί ύποχρεοΰνται όπως κάταβαλωσιν τό πο

σόν τής έπιταγής έάν, συνεπεΐςΓ κακής βε- · 

βαιώσεως τής ταύτότητος ή έπιταγή έξαρ- ·. 

γυρωθή εις τρίτον μή δικαιούχον πρόσωπον.
’ Εν περιπτώσει δέ άρνήσεώς τούτων δπως 

καταβάλωσι τό ποοόν, έππρέπεται νά έπιδι- · 
ωχθή ή εϊσπράξίς αύτοϋ, δυνάμει ταϋ Ν ό μ ' 

ΑΡΝΔ' «περί είσπράξεως Δημοσίων εσό
δων».. Ή  ισχύς τής παροΰσης διατάξεως 

- άνατρέχει έπί πασών τών κατά τήν δημοσί- -.· ·*'  

ευσιν τού παρόντος έκκρέμων έκ τής τόιαύ-’ 
της κακής βεβαίώσεως. πληρωμών έπίτά- 

. γών. ' ·. .7  ' :* ·' .
• Αρθρ. Γίάρά τοϊς Β' καί τάζε·· ** 

ως Ταχ. Γραφείσις ή διαχείρισις τών έπ π α ;.. .
. γών ώς καί τού Ταμιευτηρίου διεξάγεται 

ύπό τΟΟ προϊσταμένου τών Γραφείων τού- . 
των. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις άί * Υπη .̂ . 
ρέσίαι άύται δύνανται νά άνατίθηνται καί εις . 
ύπαλλήλοϋς Β" κατηγορίας κατόπιν προΤά- 

• σεως τής οικείας Ταχ. Διευθύνσεως περί .' 
τής καταλληλότητός των.
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Β ς  τά Α' τάξεως Ταχ. Γραφεία καί άνω 

δύναταιδΓ άποφάοεωςτου ‘Υπουργού έπί 

τών Συγκοινωνιών ή τού Γενικού Διευθυν- 

τού Ταχυδρομείων ν ’ άνατίθηται άποκλει- 

στικώς ή διαχείρισις τών έππαγών, εις ένα ή 

πλείονας υπολόγους, ταχ. υπαλλήλους Α ’ 
κατηγορίας μέχρι καί τού 4ου βαθμού, ώς 
και εις ίδιους Ταμίας εισπράξεων καί πλη
ρωμών ταχ. υπαλλήλους Α' κατηγορίας 
έξαρτωμένους διαχειρισπκώς άπό όριζόμε- 

νον δΓ ίδιας άποφάσεως Κεντρικόν διαχει
ριστήν, όστις δύναται νά είναι εις έκ τών 

Ταμιών.
Μέχρις άναλήψεως διαχειρίσεώς τίνος 

υπό τακτικού διαχειριστοϋ ή κωλυομένου 

όπωσδήποτε τού τοιούτου, ό Προϊστάμενος 
τού οικείου γραφείου δύναται ν ’ άναθέτη 
ύπ’ εύθύνην του τήν προσωρινήν διεξαγω

γήν τών διαχειρίσεων έπιταγών καί Ταμιευ
τηρίου εις ύπάλληλον τής έκλογής του ή καί 
ν’ άναλάβη προσωρινώς αύτός οΰτος ταύ- 
τας. Έξαιρετικώ ςένέλλείψ ειΤΤΤ ύπαλλή- 
λων διαχειρισταί τών Σ.Τ. Γ ραφείων δύναν- 

ται νά τοποθετώνται ύπηρετοϋντες εις τό 

στράτευμα υπάλληλοι Νομικών Προσώπων 

ή Τραπεζικοί προτεινόμενοι ύπό τής Σ.Τ.Υ.
Ά ρ θ ρ . 8 .-  Οί ώς άνω ύπόλογοι δια- 

χειρισταί ύπόκεινται ώς διαχειρισταί Δημο
σίων χρημάτων εις άπάσας τάς περί δημοσί
ων ύπολόγων ίσχυούσας διατάξεις καί δί- 
δουσι λόγον τής διαχειρίσεώς των εις τό 
’ Υπουργεϊον τών ΤΤΤ καί εις τό ’ Ελεγκτι
κόν Συνέδριον.

Τό χρηματικόν υπόλοιπον τού Ταμείου 

τών έπιταγών έφόσον δέν ύπάρχουσιν έπι- 

ταγαί πρός έξόφληοιν κανονίζεται διά δια
ταγής τής Γεν. Διευθύνσεως ΤΤΤ άναλό- 
γως πρός τήν κίνησιν καί τάς άνάγκας τού 
Γ  ραφείου.

'Αρθρ. 9 .-  Εις τήν παρά τή Γενική Δι- 

ευθύνσει ΤΤΤ Υ.Δ .Α.Τ.Ε. άνατίθεται καί ή 

μετατροπή εις τραπεζικά γραμμάτια παντός 

χρηματικού ποσού άποστελλομένου έκ τού 

έξωτερικοΰ δΓ έπιταγών, έγγραφομένων 

έν ειδικοϊς καταλόγοις καί ή αποστολή αυ
τού δι’ έοωτερικής έπιταγής εις τό Ταχ. 
Γραφεϊσν τού προορισμού.

Διά τήν έκδοσιν τής έοωτερικής έπιτα
γής ούδέν τέλος καταβάλλεται ύπό τού πα
ραλήπτου.

Δι’ άποφάσεως τού ’ Υπουργού τών 
ΤΤΤ δύναται ν ’ άνατίθεται καί εις τά τα- 
χ/μεϊα τού Κράτους ή μετατροπή εις τό 
νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα παντός πο

σού άποστελλομένου διά ταχυδρομικής 

έππαγής έκ Κράτους, δπερ άποστέλλει τά 

χρηματικά ποσά δι' αυτούσιων έπιταγών καί 
ή πληρωμή τής ιδίας έππαγής κατόπιν μετα
τροπής τού ποσού εις τόν παραλήπτην.

Τά χρησιμοποιούμενα έντυπα δελτία 

διά τήν σύνταξιν τών μετατρεπομένων τού
των έππαγών ών άποκλειστική γίνεται χρή- 

σις πρός τόν σκοπόν τούτον παρά τής είρη- 

μένης Υ.Δ.Α.Τ.Ε. κανονίζονται καί έκτυ- 

ποϋνται τή φροντίδι τής Γ ενικής Διευθύν- 

σεως Τ.Τ.Τ. ’ Η τοιαύτη μετατροπή γίνεται 
έπί τή βάσει τής έκάστοτε εις δραχμάς τι
μής τού ξένου συναλλάγματος.

’ Η εις δραχμάς τιμή τών ξένων νομι
σμάτων όσον αφορά τάς έκδιδομένας διά τό 
’ Εξωτερικόν έπιταγάς ώς καί τάς άφικνου- 
μένας έκ τού ’ Εξωτερικού πρός πληρωμήν 

τοιαύτας κανονίζεται έκάστοτε ύπό τού Γ ε 

νικού Διευθυντοϋ ΤΤΤ λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν τών δελτίων τής τιμής τού σύναλλά- 
γματος τής Τραπέζης τής ’ Ελλάδος καί τού 

Χρηματιστηρίου.
Ά ρ θ ρ . 10.- Επιτρέπεται εις γρα-
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φεϊα πόλεων έν οίς δέν έδρεύουσι Τ  αμεΐα ή 

διά χρηματοδεμάτων ταχυδρομική άποστο- 

λή ποσών έκ περίσσειας έπΓταγών ώς καί ή 

υπό γραφείων παρ' οίς έδρεϋουν ταμεία 

εις γραφεία παρ' οίς δέν έδρεύουσι ταμεία 
χρηματικών ποσών προορισμένων διά τήν 
πληρωμήν έπιταγών.

' Οσάκις ή άποστολή τού χρηματοδέ
ματος γίνεται σιδηροδρομικός, δΓ αυτοκι
νήτου ή άμάξης, ώς καί διά πεζού ή έφιππου 
ταχυδρόμου, τό δέ άποστελλόμενον ποσόν 

υπερβαίνει τό έπιτρεπόμενον, όπως άπο- 
στέλληται άνευ συνοδείας χωροφυλάκων, 
τόν ταχυδρομικόν σάκκον συνοδεύουσιν 

είς ή δύο έφιπποι ή πεζοί χωροφύλακες. Τά 
έξοδα άγωγίων δΓ έκμίσθωσιν ζώων πρός 

χρήσιν τών συνοδών χωροφυλάκων όσάκις 

ούτοι δέν είναι έφιπποι ή ή μεταφορά γίνε
ται δΓ άλλου μεταφορικού μέσου βαρύνου- 

σι τόν προϋπολογισμόν τής ΤΤΤ ' Υπηρεσί

ας.
Τό ποσόν τό έπιτρεπόμενον όπως άπο- 

στέλληται άνευ συνοδείας χωροφυλάκων 

δύναται ν’ αύξομειούται έκάστοτε δι' άπο- 
φάσεως τού έπί τών ΤΤΤ  ' Υπουργού.

’ Η ληψοδοσία μετά τών Ταμείων, ή συ- 
σκευασία καί 6 τρόπος τής αποστολής τών 

χρηματοδεμάτων ώς καί πάν σχετικόν πρός 

τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας ταύτης θά 
ένεργήται συμφώνως πρός τάς διατάξεις 

τού άπό 13.10.1934 Δ/τος «περί διά χρημα
τοδεμάτων άποστολών».

’ Εν τούτοις είς δσα Ταχ. Γ ραφεία ύπη- 
ρετοϋσι πλείονες τών δύο Ταχ. ύπάλληλοι 
έπιτρέπεται Ινα ή σύνθεσις καί άποσφράγι- 

σις τών χρηματοδεμάτων ένεργεΐται ύπό 
τού Προϊσταμένου τού Γ  ραφείου παρουσίςι 
δύο ταχυδρομικών ύπαλλήλων, μή έφαρμο-

ζομένου έν τή περιπτώσει ταίπη τού άρθρ.

3 τού ώς άνω Δ/τος.

Τά Γ ραφεία τά ένεργούντα άναλήψεις 
καί καταθέσεις διά χρηματοδεμάτων όρί- 
ζονται δΓ άποφάσεως τής Προίσταμένης 
αύτών Ταχ. Διευθύνσεως.

Ά ρ θ ρ . 11.- Τάς έξωτερικάς έπττα- * 
γάς καί τήν υπηρεσίαν αύτών διέπουν ή έκά
στοτε ίσχύουσα διεθνής σύμβασις καί ιδιαί
τεροι συμφωνίαι.

Ά ρ θ ρ . 12.- Τό Δημόσιον ούδεμίαν 
ύπέχει εύθύνην διά τήν μή έγκαιρον έξαρ- 

γύρωσιν τών ταχ. έπιταγών οί ύπόλσγοι 
όμως διαχειρισταί έπιταγών εύθύνονται διά 
πάσαν κακήν πληρωμήν έπιταγών.

Ά ρ θ ρ . 13.- Αί τυχόν χρηματικοί άνω- 

μαλίαι αϊτινες ήθελον προκόψει είς τούς 

λογ/σμούς τών ύπολόγων διαχειριστών ταχ. 

έπιταγών είτε έξ έσφαλμένης μεταβιβάσε- 

ως τού ποσού τηλεγραφικής έπιταγής, είτε 

έκ κακής ένεργείας είς τήν έν γένει ύπηρε- 
σϊαν έπιταγών, είτε λόγω λήξεως τού οικεί
ου οίκον, έτους, ούχί έ ξ '  ύπαιτιότητος τού 

οικείου ύπολόγου ή άλλου υπαλλήλου, δυ
νατοί δΓ άποφάσεως τού Υπουργού ΤΤΤ  

έπί τή βάσει ήτιολσγημένης έκθέσεως τής 
Υ.Δ.Α.Τ.Ε. νά τακτοποιώνται δΓ έκδόσεως 

χρημ. έντάλματος έπ' όνόματι τού οικείου 

Διευθυντοϋ άναγραφομένης πρός τούτο 
κατ' έτος είς τόν προϋπολογισμόν τού' Υπ. 
ΤΤΤ ειδικής πιστώσεως ούχί άνωτέρας τών 
500.000 μετά προηγουμένην διοικητικήν 
έξακρίβωσιν περί τού άδυνάτου τής τακτο- 
ποιήσεως τών άνωμαλών τούτων κατά τάς 

σχετικός διατάξεις τού παρόντος Νόμου η 

καθ' οίονδήποτε άλλον τρόπον.

Ά ρ θ ρ . 14.- Απαγορεύεται ή ύπό. 
τών ύπολοίπων έππαγών διάθεσις τών έξ
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έπιταγών εισπράξεων εις πληρωμήν χρημα

τικών ένταλμάτων, μισθών, μισθώματα ταχ. 

έργολάβων ή οίωνδήποτε άλλων έξόδων 

τής ταχυδρομικής, τηλεγραφικής ή άλλης 

υπηρεσίας ό παραβάτης έπισύρει κατ’ αύ- 
τοΰ, έκτός των ϋπό τού ποινικοϋ Νόμου καί 
τοΟ Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού έτπ- 
βαλλομένων διά τήν παράβασιν τούτην ποι
νών καί πειθαρχικήν ποινήν.

’ Εξαιρετικώς οί διαχειρισταί τών έπιτα- 
γών οί μετακινούμενοι έκτός τής έδρας αυ
τών πρός άνάληψιν χρημάτων παρά τών Δη
μοσίων Ταμείων διά πληρωμήν έπιταγών ή 
πρός κατάθεσιν περίσσειας εισπράξεων έξ  

έπιταγών, δύνανται νά άποσύρωσι προσωρι- 
νώς καί μέχρις έξοφλήσεως τού οικείου 

χρηματικού εντάλματος δΓ όδοιπορικά αυ
τών έξοδα χρηματικόν ποσόν, δπερ έκάστο- 

τε καθορίζεται δι’ άποφάσεως τού έπί τών 

ΤΤΤ ’ Υπουργού.
Ά ρ θ ρ . 15 .- Τό Ν.Δ. τής 18.9.1926 

«περί Ταχ. ’ Επιταγών» κυρωθέν υπό τού 

Νόμ. 3500  τής 23.3.1928, τό άρθρ. 2 τού 

Ν.Δ. ύπ’ άριθμ. 2143 τής 5.2.1943 «περί 
τροποποίήσεως διατάξεών τινων περί Ταχ. 

'Ενσήμων καί Ταχ. Έπιταγών» καί ό Νόμ. 

1308/28.2.44 «περί Ταχ. ’ Επιταγών» κα- 
ταργούνται ώς έπίσης καταργειται καί πάσα 

διάταξις άντικειμένη εις τόν παρόντα Νό

μον.

[ Χ υ / 1  ] Ν. 5280 [1931] ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕ- 

ΩΣ ΤΩ Ν  ΕΝ ΓΕΝ ΕΥΗ  ΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1931 

ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑ
ΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥ

ΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ  

ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟ ΥΣΕΩ Ν  ΤΙΝΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑ
ΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑ
ΓΗΝ

‘ Αρθρ. 1 .-  Ai έν Γενεύη τή 7 ’ Ιουνί
ου 1930 ύπογραψείσαι δύο διεθνείς συμβά
σεις περί ένίαιου νόμου έπί συναλλαγματι

κών καί γραμματίων είς διαταγήν καί περί 
κανονισμού συγκρούσεών τινων νόμων έπί 
συναλλαγματικών καί γραμματίων είς διατα

γήν μετά τών παραρτημάτων καί πρωτο
κόλλων αύτών, ών τό κείμενον έπεται 
έν Γαλλικώ πρωτατύπω καί έν ’ Ελληνική 
μεταφράσει κυροϋνται μετά τών έν  άρθροις 
2 καί 4 τού παρόντος νόμου γενομένων δε
κτών υπό τής ’ Ελλάδος έπκρυλάξεων.

"Αρθρ. 2 .- ' Εκ τών ύπό τού Παραρτή
ματος II έππρεπομένων έπιφυλάξεων γί
νονται δεκταί αί έπόμεναι:-α’ ) AI έν άρθρ.
8 έδαφ. 1 καί 3 έπιφυλάξεις, καθορίζεται δέ 

ότι τά διαμαρτυρικά, τά συντακτέα έν Έ λ-  

λάδι δύνανται ν' άναπληρωθώσι διά δηλώ- 

σεως γραφομένης, χρονολογουμένης καί 
ύπσγραφομένης ύπό τού πληρωτού, έπ’ 

αύτής τής συναλλαγματικής, έκτός έάν ό 
έκδότης άπαιτή έν τώ κειμένφ τής συναλ
λαγματικής διαμαρτυρικόν διά συμβολαιο
γραφικού έγγραφου. -  * Εν τή περιπτώσει 

τού προηγουμένου έδαφ. ήάχρονολόγητος 

όπισθογράφησις τεκμαίρεταιγενομένηπρό 

τού διαμαρτυρικοΰ.-β’ ) ’ Η έπκρύλαξις τού 

άρθρ. 9, άντικαθΐσταται δέ τό έδαφ. 3 τού 
άρθρ. 44 τού ένιαίου νόμου ώς έξής:-«Τό 
έπί μή πληρωμή διαμαρτυρικόν συναλλα
γματικής πληρωτέας είς ρητήν ήμέραν ή 

είς προθεσμίαν άπό τής χρονολογίας ή άπό 

τής όψεως, γίνεται είτε κατά τήν ήμέραν, ; 
καθ’ ήν ή συναλλαγματική είναι πληρωτέα 

είτε κατά μίαν τών δύο έπομένων έργασί- 
μων ήμερών. Προκειμένου περί συναλλα
γματικής πληρωτέας έν όψειτό διαμαρτυρι- 
κόν συντάσσεται κατά τούς δρους τού προ
ηγουμένου έδαφίου περί συντάξεως δια-
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μαρτυρικοΟ έλλείψει άποδοχης.-γ) ’ Η έπι- 

φύλαξις του άρθρου 13, προστίθεται δέ εις 

τό έδάφ. 2 τοΰ άρθρου 48 «έκτός έάν πρό- 
κηται περί συναλλαγματικής έκδιδομένης 

καί πληρωτέας έν ' Ελλάδι, όπότε ό τόκος 
υπολογίζεται συμφώνως πρός τόν έν  ’ Ελ
λάδι Ισχύοντα τόκον υπερημερίας».-  
δ ’ ) * Η έπκρύλαξις τοΟ άρθρου 13, προστί

θεται δέ είς τό άρθρον 49 έδάφ. 2 .-  

«’ Εκτός έάν πρόκηται περί συναλλαγματι

κής έκδιδομένης καί πληρωτέας έν ’ Ελλά
δι, όπότε ό τόκος ύπολογίζεται συμφώνως 
πρός τόν έν ’ Ελλάδι Ισχύοντα τόκον 
ύπερημερΐας».-ε) ’ Η έπκρύλαξις τοΟ άρ
θρου 15 καί καθορίζεται δτι:-« ’ Εν περιπτώ- 
σει έκπτώσεως τοΟ κομιστοθ ή παραγραφής 
πίς έκ συναλλαγματικής άγωγής δύναταινι. 
χωρήση κατά τοΟ έκδότου ή τοΟ όπιοθογρά- 
φου άγωγή περί Αδικαιολογήτου πλοϋ- 
τισμοϋ.-Ή αύτή άγωγή χωρει έν περι- 
πτώσει παραγραφής τής έκ συναλλαγματι
κής άγωγής καί κατά τοΟ άποδέκτου.- ’ Η 
άγωγή αϋτη παραγράφεται μετά πενταετίαν 
άπό τής χρονολογίας τής συναλλαγμα- 
τικής».-στ) *Η έπιφύλοξις. τοΟ άρ
θρου 17 καί καθορίζεται δτι:-«ΟΙ λόγοι 
διακοπής καί άναστολής τής παραγραφής 
διέπονται ύπό των διατάξεων τοΟ ’ Ελληνι- 
κοΟ δικαίου περί βραχυπροθέσμων παρα
γραφών».

Ά ρ θ ρ . 3 .-Δ έν  γίνονται δεκταί αί έπι- 
φυλάξεις τών άρθρων 1-7, 8 έδαφ. 2 ,10 , 
11 ,12 ,14 ,16 ,18 ,19  καί 22 τοΟ Παραρτήμα
τος II.

Ά ρ θ ρ . 4.-Συμφώνως πρός τό άρ
θρον 20 τοϋ Παραρτήματος II αί έν άρθρω 2 
τοΟ παρόντος Νόμου άποδεκταί γεγόμεναι 
έπιφυλάξεις έπί τών συναλλαγματικών

έφαρμόζοντατ καί έπ ί τών γραμματίων ε ις  

διαταγήν. 1
Ά ρ θ ρ . 5.-Δέν γίνονται δεκταί αί έπι- 

φυλάξεις τών άρθρ. 2 έδ. τελευταΐσν, 3 έδ. 
τελευταίον καί 10 τής Συμβάσεως περί κα- 
νονισμοΟ συγκρούσεων τινων νόμων έπί 
τών συναλλαγματικών καί τών γραμματίων 

εις διαταγήν.
Ά ρ θ ρ . 6 --’ Η ισχύς τού παρόντος νό

μου άρχεται άπό 1 ’ Ιανουαρίου 1932.-’Ο 
παρών νόμος έφαρμόζεται έπί τών συναλ
λαγματικών καί τών γραμματίων είς διατα
γήν τών έκδοθησομένων μετά τήν έναρξιν 
τής Ισχύος αύτοΟ.
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«* ·*·· .’.■< * · _■ >* _ -/ ./ Λ  e c = a ^ ^ a a > 8 e s  ■ ." a a a  i ■ ^ ."n f  ) i  _■ =̂ c a g'· . ·* ii*g**r ^ af n

l O M O M t t lA O N r w o .in n N V M U )  <*·^ . . r · ' . *  · i».-_-j·  ··  ̂ j .  ■·.»,*■.·' ' .......· · ' 7 ’ - · '·τ·* > « »ι»»ν>ΐΛΐ<]

Υπόδειγμα γραμματίου σε διαταγή
1. Η  ονομασία του τίτλου, 2. Η  υπόσχεση πληριομής ορισμένου χρηματικού ποσού, 3. Ο χρόνος λήξεως, 4 . 0  τόπος πληρωμής,
5 . Τ ο  όνομα του λήπτη, 6 . 0  τόπος και χρόνος εκδόσεως, 7. Η  υπογραφή του εκδότη, 8. Τό χαρτόσημο, 9. Το έγγραφο
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Πληθωριστικό χαρτονόμισμα 10 δισεκατομμυρίων δραχμών. Εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 
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