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486/2010 ΕΦ ΑΘ 
  

(ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυ‐
τής. Διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή μεταξύ των μερών. Δεν υπάγονται 
στην ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών ούτε στην εξαιρετική υλική αρμοδιότητα 
του ΜΠρ.  
 

ΕφΑΘ 486/2010 

 
Πρόεδρος Γ. Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Μ. Παγουτέλη, Εφέτης Δικηγόροι Χ. 
Δελεχάς, Ι. Φιλανδρός 

 

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 647 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρ‐
θρου 16 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, δικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, διαφορές από 
σύμβαση  μίσθωσης  πράγματος  ή  άλλου  προσοδοφόρου  αντικειμένου  ή  από  επίμορτη  α‐
γροληψία και μάλιστα,  κατά  την  ειδική  διαδικασία  των άρθρων  648  έως 661,  οι  διαφορές 
που αναφέρονται στην παράδοση ή απόδοση της χρήσης του μισθίου, για οποιοδήποτε λό‐
γο. 

Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων αυτών, στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομε‐
λούς Πρωτοδικείου και στην προαναφερόμενη, ειδική διαδικασία, υπάγονται μόνον οι δια‐
φορές οι προερχόμενες, από καθαρή σύμβαση μίσθωσης και όχι εκείνες που προέρχονται 
από συμβάσεις παρεμφερείς, προς τη μίσθωση ή μικτές συμβάσεις (βλ. Κ. Μπέη, ΠολΔ, Ει‐
δικές Διαδικασίες σελ. 29, ΕφΑΘ 1189/1973 ΝοΒ 21,787). 

Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1‐4 του Ν 1665/1986, με τον οποίο δημιουργή‐
θηκε και στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο, για την εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί ουσιαστι‐
κά  ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό,  ο  οποίος αποσκοπεί  στο να αποκτήσει  ο μισθωτής  τη 
χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας για το επάγγελμα ή την επιχείρηση του, 
επιλογής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την από‐
κτηση του.  

Και τούτο πράττεται με τη βοήθεια της εκμισθώτριας εταιρίας, η οποία, συνήθως, αγο‐
ράζει, χάριν του μισθωτή το πράγμα, όπως το είχε επιλέξει ο αντισυμβαλλόμενος αυτής, 
μισθωτής,  καθιστάμενη  ουσιαστικά  «οικονομική»  κυρία  αυτού,  χωρίς,  όμως,  να  έχει  το 
πράγμα στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, ενόψει του ότι ενδιαφέρεται 
μόνο για την επιστροφή του δαπανηθέντος κεφαλαίου, πλέον του κέρδους της, που λαμ‐
βάνει χώρα, δια του συμφωνηθέντος μισθώματος.  
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Αντίθετα, στη μίσθωση πράγματος (ΑΚ 574 επ.), το μίσθιο προϋπάρχει στην κυριότητα 
του εκμισθωτή, ο οποίος το απέκτησε, το χρησιμοποιεί και το διαθέτει για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων του. 

Έτσι, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, μι‐
κτή  σύμβαση,  η  οποία  παράλληλα  διαθέτει  στοιχεία:  α)  της  σύμβασης  μίσθωσης 
πράγματος, παραλλαγμένης, όμως, σε πολλά σημεία, από τον τύπο που καθιερώνουν 
οι διατάξεις των άρθρων 574  επ. ΑΚ,  β)  της σύμβασης εντολής, με την οποία ο εκμι‐
σθωτής «εντέλλεται» το μισθωτή να διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή το αντικεί‐
μενο και τους όρους της σύμβασης πώλησης, την οποία θα καταρτίσει ο εκμισθωτής 
με τον προμηθευτή, γ) της σύμβασης εκχώρησης (ΑΚ 455 επ.), με την οποία η εταιρία 
«Leasing»  εκχωρεί  τις  απαιτήσεις  που  έχει,  κατά  του  προμηθευτή‐πωλητή  του  εκμι‐
σθούμενου πράγματος, από τη σύμβαση πώλησης στο μισθωτή, ώστε να μπορεί αυ‐
τός, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις, ως δικαιούχος, να εξαναγκάζει τον προμηθευτή 
σε τήρηση των υποχρεώσεων του, και δ) συμφώνου προαίρεσης, με το οποίο παρέχε‐
ται στο μισθωτή το δικαίωμα, με μονομερή δήλωση του, είτε να αγοράσει το πράγμα, 
με  την  καταβολή  του  συμφωνημένου  τιμήματος,  ακόμη  και  πριν  από  τη  λήξη  του 
χρόνου  της  μίσθωσης,  είτε  να  ανανεώσει  τη  μίσθωση  για  ορισμένο  χρόνο  (ΕφΑΘ 
6188/2006  ΔΕΕ  2007,204,  ΕφΑΘ  5829/2003  ΕλλΔνη  45,913,  ΕφΑΘ  3351/2001  ΔΕΕ  2001,881, 
ΕφΑΘ  2814/2000  ΔΕΕ  2000,1108,  ΕφΑΘ  201/1999  ΕλλΔνη  40,1205,  ΕφΠειρ  1133/2000  ΔΕΕ 
2001,196, ΕφΠειρ 221/1998 ΕλλΔνη 39,935, ΕΕμπΔ 1998,771, Εφθεσ 2974/1998 ΕλλΔνη 40,1392, 
Εφθεσ 2391/1996 ΕΕμπΔ 1998,42). 

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο από τα παραπάνω στοιχεία της χρηματοδοτικής μί‐
σθωσης,  δηλαδή αυτό  της  σύμβασης μίσθωσης πράγματος,  η  σύμβαση Leasing  διαφέρει, 
από τη συνήθη μίσθωση, ως προς την ευθύνη για το πράγμα και την κατανομή των κινδύ‐
νων μεταξύ των συμβαλλομένων τόσο έντονα ώστε να γεννιούνται αμφιβολίες, για το αν 
μπορεί στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνει και λόγος για μίσθωση πράγμα‐
τος.  

Έτσι,  ενώ,  στη συνήθη μίσθωση,  ο  εκμισθωτής υποχρεούται,  κατά τη διάρκεια της μί‐
σθωσης, να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση (άρθρο 575 του ΑΚ), 
ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα κ.λπ. του μισθίου (άρθρα 576‐ 578 ΑΚ) και φέρει 
τον  κίνδυνο  της  τυχαίας  καταστροφής  ή  χειροτέρευσης  τούτου  (άρθρα  380,  576,  585,  586 
ΑΚ), στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο εκμισθωτής εκχωρεί μεν στο μισθωτή 
όλες  τις  αξιώσεις  του  κατά  του προμηθευτή από  τη  σύμβαση πώλησης,  αποκλείει  όμως, 
οποιαδήποτε δική του ευθύνη. 

Εξ  άλλου,  τυχόν  ελαττώματα  του  πράγματος,  δεν  παρέχουν  στο  μισθωτή  δικαίωμα 
μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος,  εκείνος και όχι ο  εκμισθωτής υποχρεούται να 
διατηρεί το πράγμα, καθ` όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα 
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χρήση του και να φέρει όλες τις δαπάνες αυτού, ο ίδιος δε φέρει και τον κίνδυνο της τυχαί‐
ας καταστροφής, απώλειας, κλοπής ή βλάβης του πράγματος.  

Κατά τη σύμβαση, τέτοια γεγονότα δεν απαλλάσσουν το μισθωτή από την υποχρέωση 
καταβολής του μισθώματος, είναι δε αυτός υποχρεωμένος, σε περίπτωση μεν βλάβης του 
πράγματος, να το επισκευάσει με δικές του δαπάνες και σε περίπτωση καταστροφής ή α‐
πώλειας του, να το αντικαταστήσει με άλλο  ίσης αξίας, αν δεν προτιμά να πληρώσει τις 
υπόλοιπες, μέχρι τότε, μη λήξασες, δόσεις του μισθώματος.  

Κατόπιν  αυτών,  στη  σύμβαση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης,  η  ευθύνη  του  μισθωτή,  ως 
προς το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων, σε βάρος του ρυθμίζονται, κατά τρόπο 
που προσιδιάζει στη σύμβαση πώλησης και όχι στη σύμβαση μίσθωσης πράγματος. Οι κίν‐
δυνοι, τους οποίους φέρει ο ιδιοκτήτης του πράγματος, μετατοπίζονται με τη χρηματοδοτι‐
κή μίσθωση, στο μισθωτή, η νομική θέση του οποίου σχετικά με την ευθύνη για το πράγμα, 
ομοιάζει με την ευθύνη του αγοραστή, ο οποίος έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγμα‐
τος. 

Ο εκμισθωτής φέρει, απλά, τον κίνδυνο της χρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο,  τυ‐
χόν,  αδυναμίας  του μισθωτή να πληρώσει  το μίσθωμα  (βλ. Απ.  Γεωργιάδη, Νέες μορφές 
συμβάσεων  της  σύγχρονης  οικονομίας,  έκδ.  1995,  IV,  σελ.  78‐80  και  ΑΠ  731/2007,  ΕφΑΘ 
4148/2007, ΕφΑΘ 2225/2007, Εφθεσ 2389/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΔΣΑ»). 

Επομένως δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα και στην παραπάνω, ειδική δια‐
δικασία, του Μονομελούς Πρωτοδικείου, των μισθωτικών διαφορών, οι διαφορές που 
προέρχονται από τη σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά το Ν 1665/1986, μεταξύ του 
μισθωτή και της εκμισθώτριας, ανώνυμης εταιρίας, αφού η, εν λόγω, σύμβαση είναι μικτή 
σύμβαση, η οποία περιέχει συνήθως στοιχεία σύμβασης εκχώρησης και συμφώνου προαί‐
ρεσης (Βλ. σχετ. Γεωργιάδης, Η χρηματοδοτική μίσθωση Ν 1665/1986, ΝοΒ 35,1521 επ. ιδίως 
σελ. 1526) και συνιστά, ουσιαστικά, ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος, όπως προα‐
ναφέρθηκε, αποσκοπεί στο ν` αποκτήσει ο μισθωτής τη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλι‐
σμού, μεγάλης αξίας, για το επάγγελμα ή επιχείρηση του, επιλογής του ιδίου, χωρίς να 
προβεί στην άμεση εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση αυτού, με τη 
βοήθεια της εκμισθώτριας, ανώνυμης εταιρίας, χρηματοδοτικών μισθώσεων (ΕφΠειρ 
221/1998 ΕλλΔνη 1998,933, όπου παραπ. ΕφΑΘ 10369/1996 ΠΠρΑΘ 2587/1992 Νοmoς, βλ. και 
Κεραμέα‐Κονδύλη‐Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος II, υπό το άρθρο 647, σελ. 1210, Πα‐
παποστόλου, Ζητήματα από το Ν 1665/1986 για τη χρηματοδοτική μίσθωση ‐ Leasing, ΝοΒ 
36,1563 επ. ιδίως 1566, Γεωργιάδης, ό.π. σελ. 1522, Α. Γεωργιάδη, Νέες μορφές συμβάσεων 
της σύγχρονης οικονομίας, 1992, σελ. 56 παρ. VI, Π. Μάζη, Η χρηματοδοτική μίσθωση 
leasing, 1999, σελ. 18 επ., 56 επ., 97 επ., 163 επ.. Βλ. και έμμεσα ΑΠ 731/2007, ΕφΛαρ 487/2008, 
Εφθεσ 2974/1998, Nomos, ΕφΑΘ 4148/2007, ΕφΑΘ 2225/2007, Εφθεσ 2389/2006 ό.π., Τράπεζα 
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Νομικών Πληροφοριών «ΔΣΑ», Βλ. και αντίθ. Β. Βάθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ, τόμ. Α` σελ. 
174). 

Τέλος το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφε‐
σης, (άρθρο 522, 525 παρ. 1 ΚΠολΔ) έχει την εξουσία και χωρίς ειδικό, προς τούτο παράπο‐
νο, να ερευνήσει, αυτεπάγγελτα, την υλική αρμοδιότητα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.  

Αν από την έρευνα αυτή διαπιστώσει, ότι αυτό ήταν υλικά αναρμόδιο, εξαφανίζει την 
εκκαλουμένη απόφαση και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστή‐
ριο, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 535 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 245/2009, ΕφΠατρ 256/2006, 
ΕφΑΘ 9902/2005, ΕφΠατρ 888/2004, ΕφΠειρ 430/2002 Νοιτιος, ΕφΑΘ 12066/1990 ΕλλΔνη 
32,1086, Εφθεσ 988/1993 Αρμ 47,749, Σαμουήλ, Η έφεση, Δ` έκδοση, σελ. 280 επ.).  

 
Αλλωστε, κατ` άρθρο 18 παρ. 1 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
υπάγονται όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, οι 
οποίες, συγχρόνως, δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτο‐
δικείου  (ΕφΠατρ  488/2006  ό.π.,  ΕφΑΘ  1115/2000  ΕλλΔνη  41,797,  ΕφΠειρ  353/1990  ΕλλΔνη 
33,410, Εφθεσ 1530/1989 Αρμ ΜΓ.1123, ΕφΑΘ 3690/1985 ΕλλΔνη 26,1173). [...] 

 
(Δέχεται την έφεση.) 

 
Ν.Σ. 

  

 

2345/2009 ΕΦ ΑΘ ( 510657)  

(Δ/ΝΗ 2009/1762) Χρηματοδοτική μίσθωση. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλ‐
λομένων. Διάρκεια της μίσθωσης αυτής. Συνήθως η εκμισθώτρια εταιρεία αγοράζει χάριν 
του μισθωτή το πράγμα, καθιστάμενη οικονομική κυρία αυτού, χωρίς όμως να το έχει στην 
κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, σε αντίθεση με τη μίσθωση πράγματος. Η 
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι μικτή σύμβαση και  έχει στοιχεία σύμβασης μί‐
σθωσης, σύμβασης εντολής, σύμβασης εκχώρησης και συμφώνου προαιρέσεως. Μπορεί να 
μεταβιβαστεί στο μισθωτή και το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης κατά το άρθρο 540 
ΑΚ, που προ της εφαρμογής του ν. 3043/2003, απέκλειε τις διατάξεις περί υπαναχώρησης. Η 
άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που επικαλούνται στην αγωγή τους οι εκκαλού‐
σες, μετέβαλε τη νομική βάση της αγωγής περί αναστροφής και δεν μπορεί να διορθωθεί 
με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης. Δεν αναφέρεται ότι έγινε αναγγελία της εκχώρη‐
σης της υπαναχώρησης στις πωλήτριες αλλά ούτε και πότε τα ελαττώματα γνωστοποιή‐
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θηκαν στην αγοράστρια και κυρία των πραγμάτων. Αόριστη η αγωγή ως προς την αδικο‐
πρακτική της βάση, αφού δεν γίνεται επίκληση περιστατικών που καταδεικνύουν απατηλή 
συμπεριφορά  των  πωλητριών  και  ακυρότητα  των  συμβάσεων  πώλησης.  Εσφαλμένα  το 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως προς τη βάση αυτή ως νομικά αβάσιμη, 
ενώ ήταν αόριστη και η μη αρκούσης της αντικατάστασης της αιτιολογίας, γίνεται δεκτή η 
έφεση και απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη.  

  

ΕφΑθ 2345/2009 

III. Με τον ν. 1665/1986 (ΦΕΚ A` 194) ʺσυμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςʺ καθιερώθη‐
κε και στην Ελλάδα η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως. Με τον όρο αυτό αποδόθηκε 
στα ελληνικά ο διεθνώς γνωστός όρος ʺLeasingʺ, ένας σύγχρονος οικονομικονομικός θε‐
σμός. Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως τα τρία πρώτα από αυτά ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση τους με το άρθρο 11 §§ 1 έως 6 του ν. 2367/1995, 
ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι με  τη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως,  για τη σύ‐
ναψη  της  οποίας απαιτείται  έγγραφο ως συστατικός  τύπος,  η  εκμισθώτρια  ανώνυμη 
εταιρεία, η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια τέτοιων εργασιών και μετά από 
ειδική άδεια της τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερί‐
δας της Κυβερνήσεως, υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγμα‐
τος κινητού ή ακινήτου ή και των δύο μαζί που προορίζεται αποκλειστικά για την επι‐
χείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλομένου της, παρέχοντας στον αντισυμβαλλό‐
μενο  της  συγχρόνως  το  δικαίωμα  είτε  να  αγοράσει  το  πράγμα  είτε  να  ανανεώσει  τη  μί‐
σθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δι‐
καίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μισθώ‐
σεως. Η  διάρκεια  της  χρηματοδοτικής  μισθώσεως  είναι  πάντοτε  ορισμένη  και  δεν 
μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία έτη για τα κινητά. Με το θεσμό της χρημα‐
τοδοτικής  μισθώσεως  δημιουργήθηκε  μία  νέα  μορφή  οικονομικής  δραστηριότητας,  κατά 
την οποία ένας κεφαλαιούχος διαθέτει κεφάλαια για την απόκτηση ορισμένων αγαθών, τα 
οποία στη συνέχεια εκμισθώνει φροντίζοντας μάλιστα, ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους να καθοριστούν από αυτόν που θα  τα χρησιμοποιήσει,  δηλαδή από  τον μελλοντικό 
μισθωτή, ο οποίος έτσι θα αποκτήσει τη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας 
για το επάγγελμα ή την επιχείρηση του, επιλογής του ιδίου, χωρίς να προβεί στην άμεση 
εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων για την απόκτηση τους. Συνήθως, η εκμισθώτρια εται‐
ρεία αγοράζει χάριν του μισθωτή το πράγμα, όπως το έχει επιλέξει ο αντισυμβαλλόμενος 
μισθωτής καθισταμένη ουσιαστικώς οικονομική κυρία αυτού χωρίς όμως να έχει το πράγ‐
μα στην κατοχή της ή να ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, ενόψει του ότι αυτή (εκμισθώτρια) 
ενδιαφέρεται μόνο για την επιστροφή του δαπανηθέντος κεφαλαίου  και  του κέρδους της 
που λαμβάνει χώρα με το μίσθωμα σε αντίθεση προς τη μίσθωση πράγματος  (άρθρο 574 
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επ. ΑΚ), όπου το πράγμα προϋπάρχει στην κυριότητα του εκμισθωτή, ο οποίος το απέκτη‐
σε,  το χρησιμοποιεί και το διαθέτει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του  (βλέπετε 
Απόστολος Γεωργιάδης: Η χρηματοδοτική μίσθωση, ΝοΒ 35. 1522, Παπαποστόλου Ζητήμα‐
τα  από  το  ν.  1665/1986,  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  Leasing,  ΝοΒ  36.1563,  ΕφΑθ 
5636/2003 Δνη 45(2004), 263, ΕφΑθ 3351/2001). 

Η κατά τα άνω σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως δεν είναι απλή σύμβαση μι‐
σθώσεως πράγματος (άρθρα 574‐618 ΑΚ), όπως το όνομα της αφήνει να νομιστεί, αλλά 
σύνθετη ή μεικτή  σύμβαση η  οποία  έχει  στοιχεία:  α)  Συμβάσεως  μισθώσεως,  παραλ‐
λαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 
574 επ. ΑΚ, β) συμβάσεως εντολής, με την οποία η εκμισθώτρια εντέλλεται το μισθωτή να 
διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή το αντικείμενο και τους όρους της συμβάσεως πωλή‐
σεως, την οποία θα καταρτίσει η εκμισθώτρια με τον προμηθευτή, γ) συμβάσεως εκχωρή‐
σεως  (455  επ. ΑΚ) με την οποία η εκμισθώτρια εκχωρεί τις απαιτήσεις που έχει κατά του 
προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως στον μισθωτή, ώστε να μπορεί εκείνος, ασκώντας 
τις σχετικές αξιώσεις ως  δικαιούχος να  εξαναγκάζει  τον προμηθευτή‐πωλητή σε  τήρηση 
των υποχρεώσεων του και δ) συμφώνου προαιρέσεως, με το οποίο παρέχεται στον μισθωτή 
το δικαίωμα με μονομερή δήλωση του είτε να αγοράσει το πράγμα (καταβάλλοντος και το 
συμφωνηθέν τίμημα) είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Ειδικότερα, όσον 
αφορά το τρίτο (γ) από τα ως άνω στοιχεία στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται συνή‐
θως και εκχώρηση από την εταιρεία Leasing (εκμισθώτρια) προς τον μισθωτή των απαιτή‐
σεων που αυτή έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως. Πρόκειται για εκ‐
χώρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται (λόγω υπάρξεως 
ελαπωμάτων ή  ελλείψεως συμφωνημένων  ιδιοτήτων)  και  όχι για μεταβίβαση ολόκληρου 
του συμβατικού δεσμού. 

Μαζί με τα δικαιώματα από την πώληση  (για αποζημίωση κ.λπ.) μπορεί ‐ κατά τη θέ‐
ληση των μερών ‐ να μεταβιβαστεί στο μισθωτή και το κατ` άρθρο 540 ΑΚ δικαίωμα ανα‐
στροφής  της  πωλήσεως  είτε  δικαστικώς  είτε  εξωδίκως,  όπως  η  διάταξη  αυτή  ίσχυε  πριν 
από την 21.8.2002, που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3043/2002 εφαρμόζο‐
νται πλέον από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (21.8.2002)  οι  διατάξεις 
του άρθρου 540 ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 
3043/2002,  όπου  ʺστις  περιπτώσεις  ευθύνης  του πωλητή  για πραγματικό  ελάττωμα  ή  για 
έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ` επιλογή του: 1. να απαι‐
τήσει χωρίς επιβάρυνση του τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός 
αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τί‐
μημα 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματι‐
κό  ελάττωμα...ʺ. Προ  της  εφαρμογής δηλαδή  του Νόμου  3043/2002  και  την μεταβολή που 
αυτός επέφερε στο δίκαιο των πωλήσεων είχε θεσπιστεί το δικαίωμα της αναστροφής στο 
άρθρο 540 ΑΚ που ως ειδικώτερο απέκλειε τις διατάξεις περί υπαναχωρήσεως (άρθρο 383 
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ΑΚ) στο δίκαιο της πωλήσεως, εφαρμοζόταν δε το εν λόγω δικαίωμα διαζευκτικά με το δι‐
καίωμα περί μειώσεως του τιμήματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο και δεύτερο λόγο της εφέσεως τους οι εκκα‐
λούσες  ισχυρίζονται  ότι  εσφαλμένως η  εκκαλουμένη απέρριψε ως μη  νόμιμη  την αγωγή 
όσον αφορά  το αίτημα  τους  να αναγνωριστεί  η  εγκυρότητα  της  από  1.11.2001  δηλώσεως 
υπαναχωρήσεως της δεύτερης ενάγουσας από τις από 18.12.2000 συμβάσεις πωλήσεως με 
τη σκέψη ότι κατά το χρόνο ασκήσεως της ανωτέρω δηλώσεως (1.11.2001), κατά τη διάταξη 
του άρθρου 540 ΑΚ,  το οποίο εφαρμόζεται κατά την κρίση της στην επίδικη περίπτωση ο 
αγοραστής  στις  περιπτώσεις  ευθύνης  του  πωλητή  για  πραγματικό  ελάττωμα  ή  έλλειψη 
συμφωνημένης ιδιότητας είχε το δικαίωμα να απαιτήσει είτε την αναστροφή της πωλήσε‐
ως είτε τη μείωση του τιμήματος, όχι όμως και την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. 

Η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχωρήσεως που επικαλούνται στην αγωγή τους με 
όσα προαναφέρθηκαν στην νομική σκέψη, μετέβαλε την νομική βάση της αγωγής τους πε‐
ρί αναστροφής γιατί προσέκρουσε στις διατάξεις των άρθρων  263 ΑΚ και 224 ΚΠολΔ και 
δεν μπορεί να διορθωθεί ούτε με τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως, όπως επιχείρησαν 
οι εκκαλούσες, αλλά ούτε και μπορεί το Δικαστήριο να υπαγάγει τα πραγματικά περιστα‐
τικά στους κανόνες δικαίου που αυτές επιθυμούν, καθόσον κατά το χρόνο ασκήσεως της 
ανωτέρω δηλώσεως  (1.11.2001) και κατά τη διάταξη του άρθρου 540 ΑΚ που εφαρμόζεται 
στην ένδικη περίπτωση ο αγοραστής στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματι‐
κά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένης  ιδιότητας είχε δικαίωμα να απαιτήσει  είτε  την 
αναστροφή της πωλήσεως είτε τη μείωση του τιμήματος, όχι όμως και την υπαναχώρηση 
από τη σύμβαση, αφού κατά νόμο δεν του παρέχεται τέτοιο δικαίωμα ανεξαρτήτως μάλι‐
στα από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε νομικής ορολογίας ως δηλώσεως υπαναχωρήσε‐
ως (εκτός άλλων βλέπετε ΑΠ 328/2007, ΝοΒ 2007. 155, 1643 Τράπεζα Νομ. Πληροφοριών ΑΠ 
1272/1999). 

Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται πλέον κατόπιν της τροποποιήσεως του ως άνω άρθρου 
από το άρθρο 1 § 1 του ν. 3043/2002 που δεν ισχύει στην ένδικη διαφορά και δεν πρόκειται 
για ʺορολογικήʺ μεταβολή. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που κατέληξε στο ίδιο 
συμπέρασμα δεν έσφαλε γι` αυτό πρέπει να απορριφθούν οι δύο πρώτοι λόγοι της εφέσεως 
ως κατ` ουσίαν αβάσιμοι. Με τον τρίτο λόγο της εφέσεως τους οι εκκαλούσες ισχυρίζονται 
ότι εσφαλμένως η εκκαλουμένη απέρριψε το αίτημα τους (επικουρικό) περί αναγνωρίσεως 
του  κύρους  της  από  1.11.2001  δηλώσεως  τους  υπαναχωρήσεως  της  δεύτερης  (ενάγουσας) 
από  τις από  18.12.2000  συμβάσεις πωλήσεως και  ότι  αν  έκρινε  η  εκκαλουμένη  ορθώς θα 
έπρεπε να λάβει υπόψιν της τον  ισχυρισμό τους αυτό που προκύπτει από τη διάταξη του 
όρου 9 της μεταξύ τους από 5.9.2000 συμβάσεως λήζινγκ που αναφέρει επί λέξει: ʺ... με εκ‐
χώρηση από τώρα σ` αυτόν (εννοείται στη δεύτερη ενάγουσα) εκ μέρους του εκμισθωτή και 
του δικαιώματος της εγέρσεως της σχετικής αγωγής, οφείλοντας όμως να γνωστοποιήσει 
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τούτο προηγουμένως στον εκμισθωτή (την ... Leasing AE) στον οποίο και μόνο είναι κατα‐
βλητέο από  τον  εναγόμενο  κατασκευαστή  ή προμηθευτή  ή πωλητή σε  περίπτωση ήττας 
του το ποσό από τη μείωση του τιμήματος με αντίστοιχη υποχρέωση του τότε να προβεί σε 
ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος. 

Και το εν λόγω αυτό αίτημα (επικουρικό) είναι μη νόμιμο, διότι η ως άνω δήλωση υπα‐
ναχωρήσεως φέρεται κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή να ασκήθηκε από τη δεύτερη ενά‐
γουσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ʺ... ΑΧΕΠΥʺ την 1.11.2001 στην οποία εκχωρή‐
θηκε το ως άνω δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την πρώτη τότε ενάγουσα ʺ... LEASING AEʺ 
χωρίς να αναφέρεται ότι έως την ως άνω ημεροχρονολογία έλαβε χώρα σχετική αναγγελία 
της εκχωρήσεως της υπαναχωρήσεως στις πωλήτριες αφού χωρίς αυτή δεν νοείται εκχώ‐
ρηση, αλλά και ούτε εάν και πότε τα ελαττώματα γνωστοποιήθηκαν στην  ʺ... Leasing AEʺ 
αγοράστρια και κυρία κατά τη μεταξύ τους σύμβαση ως προαπαιτούμενο από την μεταξύ 
τους σύμβαση της  δηλώσεως αυτής κατά  τα αμέσως κατωτέρω και αυτό δεν καλύπτεται 
από τη γενικόλογη αναφορά στην αγωγή ʺότι στον όρο 9 § 1 της από 5.9.2002 συμβάσεως 
χρηματοδοτικής μισθώσεως που υπογράφηκε μεταξύ της ʺ... Leasing AEʺ, ως εκμισθώτριας 
και της δεύτερης ενάγουσας ως μισθώτριας η πρώτη εκχωρεί τα δικαιώματα της από την 
έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ή από την ύπαρξη ελαπωμάτων επί των εκμισθωμέ‐
νων προϊόντων στην δεύτερη αναφέροντας ενδεικτικώς την περίπτωση εγέρσεως αγωγής 
κατά των πωλητών και τούτο ανεξαρτήτως του ότι στο επικαλούμενο από τις ενάγουσες‐
εκκαλούσες άρθρο 9  της 377/2000 συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως δεν γίνεται λό‐
γος αναγγελία εκχωρήσεως, αλλά μόνο για δικαίωμα αυτής σε περίπτωση ελλείψεως συ‐
νομολογημένων ιδιοτήτων ή υπάρξεως ελαπωμάτων να στραφεί κατά του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή ή πωλητή για μείωση του τιμήματος με εκχώρηση από τώρα σ` αυτήν κοινού 
δικαιώματος  της  εγέρσεως  της σχετικής αγωγής και μάλιστα με παράλληλη αφενός μεν 
πρόβλεψη υποχρεώσεως της δεύτερης ενάγουσας να γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια α‐
μέσως και πριν την άσκηση της ως άνω αγωγής την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων 
ή την ύπαρξη των ελαττωμάτων, αφετέρου δε ρητή μνεία ότι το ποσό της μειώσεως είναι 
καταβλητέο στην εκμισθώτριαʺ. 

Η αγωγή στην συνέχεια πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη και ως προς την αδικοπρα‐
κτική της βάση και τα αιτήματα: α) να κηρυχθεί η ακυρότητα των ενδίκων συμβάσεων πω‐
λήσεως λόγω απάτης και β) να καταδικαστεί η εναγομένη να καταβάλλει στην μεν πρώτη 
ενάγουσα  το  καταβληθέν από αυτή  τίμημα στη  δε  δεύτερη  ενάγουσα  αποζημίωση λόγω 
αδικοπραξίας  και  χρηματική  ικανοποίηση  λόγω  ηθικής  βλάβης,  καθόσον  δεν  περιέχει 
πραγματικά περιστατικά,  τα  οποία αληθή υποτιθέμενα,  καταδεικνύουν απατηλή συμπε‐
ριφορά των πωλητριών εταιρειών και ειδικότερα πέραν της γενομένης σ` αυτή αναφοράς 
των εναγουσών ότι η εναγομένη και οι άλλες πωλήτριες εταιρείες μέσω των εκπροσώπων 
τους προκάλεσαν με δόλια μέσα τη δήλωση βουλήσεως τους προς κατάρτιση των ως άνω 
συμβάσεων καταχρώμενες την εμπιστοσύνη τους προς αυτές δεν προσδιορίζονται τα δόλια 
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μέσα ή τεχνάσματα, που χρησιμοποίησαν οι πωλήτριες προκειμένου να παραπείσουν και 
να  εξαπατήσουν  τη  δεύτερη  ενάγουσα  ώστε  να  επιτύχουν  την  κατάρτιση  των  ενδίκων 
συμβάσεων καθώς και  τα περιστατικά,  που συνιστούν κατάχρηση  της  εμπιστοσύνης  της 
προς τις πωλήτριες. Άλλωστε, μόνη η επικαλούμενη από την δεύτερη ενάγουσα μη τήρηση 
εκ μέρους των πωλητριών της ρητής υποσχέσεως τους ως ειδικών στο χώρο της πληροφο‐
ρικής προς αυτή ότι α)  τα μηχανήματα και τα προγράμματα που θα της προμήθευαν θα 
ανταποκρίνονταν στις λειτουργικές ανάγκες της χρηματιστηριακής εταιρείας, β) θα έδιναν 
στη μισθώτρια εταιρεία στρατηγικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χρηματιστηριακές 
εταιρείες,  γ)  θα ανταποκρίνονταν στις  λειτουργικές ανάγκες  της  εταιρείας,  δ)  ως  όμιλος 
εταιρειών ειδικών στο χώρο της πληροφορικής θα εγκαθιστούσαν ένα ολοκληρωμένο δια‐
δικτυακό σύστημα στην επιχείρηση της με το οποίο θα εκτελούσαν  εντολές πελατών της 
και ε) ότι θα δινόταν σ` αυτήν η δυνατότητα να έχει σαφή γνώση της εικόνας των χαρτο‐
φυλακίων των πελατών της και να κάνει ορθολογική διαχείριση αυτών,  ενώ στην πράξη 
αποδείχθηκε ότι τα πωληθέντα είδη δεν πληρούσαν τους ως άνω όρους και προδιαγραφές 
δύναται να θεμελιώσει τέτοια συμπεριφορά, ενώ εξάλλου και το αναφερόμενο στην αγωγή 
ότι κατά την κατάρτιση των ενδίκων συμβάσεων  ʺοι  εναγόμενες εν  συγχορδία μέσω των 
εκπροσώπων τους εμφανίστηκαν ως ειδικές στο χώρο της πληροφορικήςʺ δεν δύναται να 
θεμελιώσει την ως άνω δόλια συμπεριφορά, εφόσον με την ένδικη αγωγή οι αρχικές ενα‐
γόμενες ενάγονται πράγματι ως ανώνυμες εταιρείες. Ως μη νόμιμο, τέλος, κρίνεται και το 
αιτηθέν κονδύλιο των 14.673 ευρώ από την δεύτερη ενάγουσα που αφορά δαπάνες συντη‐
ρήσεως των πωληθέντων προϊόντων στην εναγομένη (... AE) την 5.9.2000 που ουδέποτε κα‐
τά την ενάγουσα (β) παρεδόθησαν προσηκόντως ως συνεχόμενο με τα απορριπτόμενα ως 
άνω αιτήματα. Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο που απέρριψε έστω σιγή το ως άνω 
αίτημα δεν έσφαλε και τα αντίθετα που υποστηρίζονται με τον πέμπτο λόγο της εφέσεως 
πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικώς αβάσιμα. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη εκτός 
των αιτημάτων που αφορούν την αδικοπρακτική της βάση και την κήρυξη της ακυρότητας 
των ενδίκων συμβάσεων πωλήσεως λόγω απάτης κλπ. που πρέπει να απορριφθούν ως αό‐
ριστα  κατά  τα αμέσως ανωτέρω.  Επομένως,  η  εκκαλουμένη απόφαση που  κατέληξε  στο 
ίδιο αποτέλεσμα,  έστω και εν μέρει διαφορετική αιτιολογία δεν έσφαλε κατ` αποτέλεσμα 
γι` αυτό πρέπει, αφού αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλουμένης αποφάσεως με 
τις αιτιολογίες της παρούσας να απορριφθούν οι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος λό‐
γος ως  κατ`  ουσίαν αβάσιμοι. Όμως,  η  εκκαλουμένη με  εσφαλμένη αιτιολογία απέρριψε 
την αγωγή ως προς την αδικοπρακτική της βάση και επακόλουθα αιτήματα της, επίσης, ως 
νομικώς αβάσιμα, αφού τούτα ήταν αόριστα και όχι μη νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή, ό‐
μως,  δεν  αρκεί  η  αντικατάσταση  της  εσφαλμένης  αιτιολογίας  της  εκκαλουμένης  με  την 
ορθή σύμφωνα με  τη  διάταξη  του άρθρου  534  ΚΠολΔ γιατί  η  ορθή αιτιολογία  οδηγεί  σε 
διάφορο κατ` αποτέλεσμα διατακτικό, αφού η απόρριψη των αιτημάτων της ως μη νομίμων 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

11 

ισοδυναμεί με κατ`  ουσίαν απόρριψη,  ενώ η απόρριψη ως αορίστων γίνεται για  τυπικούς 
λόγους {Κονδύλης, Το δεδικασμένο σελ. 217‐219, Σαμουήλ, έφεση, έκδοση Ε, 2003 παρ. 856, 
902,  σελ. 334). Πρέπει,  συνεπώς,  να γίνει  δεκτός  ο  τέταρτος λόγος  εφέσεως με  τον  οποίο 
παραπονούνται οι εκκαλούσες για την απόρριψη της αδικοπρακτικής βάσεως της αγωγής 
και των αιτημάτων της να κηρυχθεί η ακυρότητα των ενδίκων συμβάσεων πωλήσεως και 
να  καταδικαστεί  η  εναγομένη‐εφεσίβλητη  να  καταβάλει  στις  ενάγουσες  τα  αιτούμενα 
στην αγωγή τους, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη κατά την αντίστοιχη διάταξη της και να 
απορριφθεί το αίτημα αυτό της αγωγής ως αόριστο. 
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3333/2009 ΕΦ ΑΘ  

(ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2009/776 ,ΕΕΜΠΔ 2010/52) Χρηματοδοτική μίσθωση. Δικαιώματα και υπο‐
χρέωση  των  συμβαλλομένων  μερών.  Ο  μισθωτής  βαρύνεται  με  τους  κινδύνους  του 
πράγματος. Σύμβαση εντολής του μισθωτή με τον εκμισθωτή ν` ασφαλίσει το πράγμα. Η 
πλημμελή εκπλήρωση της παροχής από τον εκμισθωτή συνιστά αντισυμβατική συ‐
μπεριφορά.  (Βλ.  εισαγ.  σημ.  Κ.  Παμπούκη,  ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ  2009,  776). 
 
 

19. Εφετείου Αθηνών 3333/2009 

 
Πρόεδρος: Στυλιανός Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Θεόδωρος Κανελλόπου‐
λος, Εφέτης Δικηγόροι: Νίκος Ρέκκας ‐ Γεώργιος Τσαρουχάς 

Η απόφαση Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1665/1986 (περί συμβάσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης), όπως τα τρία πρώτα απ` αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 
11 παρ. 1‐6 του Ν. 2367/1995, ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι με τη σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, για τη σύναψη της οποίας απαιτείται έγγραφο ως συστατικός τύπος, η εκμισθώ‐
τρια εταιρία  (ανώνυμη, που έχει σκοπό αποκλειστικό τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και 
για τη σύσταση της οποίας απαιτείται και ειδική άδεια της........, δημοσιευόμενη στο οικείο 
τεύχος της ΕτΚ), υποχρεώνεται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος κι‐
νητού ‐στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται και το αεροσκάφος‐ ή ακινήτου ή και των 
δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομέ‐
νου, παρέχοντας συγχρόνως στον τελευταίο το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε 
να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο και ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέ‐
ρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρό‐
νου της μίσθωσης, ο οποίος χρόνος της συμφωνημένης διάρκειας της δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών ετών για τα κινητά πράγματα, των πέντε ετών για τα αεροσκάφη και 
των δέκα ετών για τα ακίνητα.  

Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς, η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η 
οποία  καταρτίζεται  εγγράφως  μεταξύ  του  εκμισθωτή  (εταιρίας  Leasing)  και  του  μι‐
σθωτή (επιχείρησης ή επαγγελματία), δεν είναι απλή μίσθωση πράγματος (άρθρο 574 
του ΑΚ), όπως το όνομα της αφήνει να εννοηθεί, αλλά σύνθετη ή μεικτή σύμβαση, η 
οποία έχει τα παρακάτω στοιχεία: α) σύμβασης μίσθωσης, παραλλαγμένης όμως σε πολ‐
λά σημεία από τον ʺτύποʺ που καθιερώνουν τα άρθρα 574 επ. ΑΚ, β) σύμβασης εντολής, 
με την οποία ο εκμισθωτής εντέλλεται τον μισθωτή να διαπραγματευθεί με τον προμηθευ‐
τή το αντικείμενο και τους όρους της σύμβασης πωλήσεως, την οποία θα καταρτίσει ο εκ‐
μισθωτής με τον προμηθευτή, γ) σύμβασης εκχωρήσεως (άρθρο 455 επ. ΑΚ), με την οποία 
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η εκμισθώτρια εταιρία εκχωρεί τις απαιτήσεις, που έχει κατά του προμηθευτή‐ πωλητή του 
εκμισθού‐μενου πράγματος από τη σύμβαση πώλησης, στον μισθωτή, ώστε να μπορεί  ε‐
κείνος,  ασκώντας  τις σχετικές αξιώσεις ως  δικαιούχος,  να  εξαναγκάζει  τον προμηθευτή‐
πωλητή σε τήρηση των υποχρεώσεων του, και δ) συμφώνου προαίρεσης, με το οποίο πα‐
ρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα, με μονομερή δήλωση του, είτε να αγοράσει το πράγμα 
με την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος, ακόμη και πριν από τη λήξη του χρόνου 
της  μίσθωσης,  είτε  να  ανανεώσει  τη  μίσθωση  για  ορισμένο  χρόνο  (ΑΠ  731/2007,  ΕΑ 
6188/2006  ΔΕΕ  2007  204,  ΕΑ  5829/2003  ΕλλΔ  45.  913,  ΕΑ3351/2001ΔΕΕ2001  881,  Ε‐
Α2814/2000ΔΕΕ2000 1108, ΕΑ201/1999 ΕλλΔ 40. 1205,ΕφΠειρ 1133/2000 ΔΕΕ 2001 196, ΕφΠειρ 
221/1998 ΕλλΔ 39. 935 και ΕΕμπΔ 1996 771, Εφθεσ 2974/1998 ΕλλΔ 40. 1392, ΕφΘεσ 2391/1996 
ΕΕ‐μπΔ1998 42). 

Ειδικότερα, καθόσον αφορά στο πρώτο από τα παραπάνω στοιχεία της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, δηλαδή αυτό της σύμβασης μισθώσεως πράγματος, η σύμβαση Leasing διαφέρει 
από τη συνήθη μίσθωση ως προς την ευθύνη για το πράγμα και την κατανομή των κινδύ‐
νων μεταξύ των συμβαλλομένων τόσο έντονα, ώστε να γεννιούνται αμφιβολίες για το αν 
μπορεί στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνει και λόγος για μίσθωση πράγμα‐
τος.  

Eτσι,  ενώ  στη  συνήθη  μίσθωση  ο  εκμισθωτής  υποχρεούται,  κατά  τη  διάρκεια  της  μί‐
σθωσης, να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση (άρθρο 575 ΑΚ), ευ‐
θύνεται  για  τα πραγματικά  ελαττώματα κ.λπ.  του μισθίου  (άρθρα 576‐578 Ακ)  και φέρει 
τον  κίνδυνο  της  τυχαίας  καταστροφής  ή  χειροτέρευσης  τούτου  (άρθρα  380,  576,  585,  586 
ΑΚ), στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής εκχωρεί μεν στον μισθωτή 
όλες τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως, αποκλείει όμως 
οποιαδήποτε δική του ευθύνη.  

 
Περαιτέρω, τυχόν ελαττώματα του πράγματος δεν παρέχουν στον μισθωτή δικαίωμα μεί‐
ωσης ή μη καταβολής του μισθώματος, εκείνος και όχι ο εκμισθωτής υποχρεούται να δια‐
τηρεί  το  πράγμα  καθ`  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  κατάλληλο  για  τη  συμφωνημένη 
χρήση του και να φέρει όλες τις δαπάνες αυτού, ο  ίδιος δε,  επίσης, φέρει και τον κίνδυνο 
της  τυχαίας  καταστροφής,  απώλειας,  κλοπής  ή  βλάβης  του  πράγματος.  
 
Κατά  τη  σύμβαση,  τέτοια  γεγονότα  δεν  απαλλάσσουν  τον μισθωτή από  την  υποχρέωση 
καταβολής  του  μισθώματος,  είναι  δε  αυτός  υποχρεωμένος,  σε  περίπτωση  βλάβης  του 
πράγματος, να το επισκευάσει με δικές του δαπάνες και, σε περίπτωση απώλειας ή κατα‐
στροφής του, να το αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες με άλλο ίσης αξίας, αν δεν προ‐
τιμά να πληρώσει τις υπόλοιπες, τις μέχρι τότε μη ληγμένες δόσεις του μισθώματος.  
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Μάλιστα,  κατά το άρθρο 5 παρ. 2  του ν. 1665/1986,  ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί 
ασφαλισμένο το πράγμα κατά του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης 
του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η δε σύμβαση α‐
σφάλισης μπορεί να συνομολογηθεί με ρήτρα συναλλάγματος, όταν η σύμβαση χρη‐
ματοδοτικής  μίσθωσης  περιέχει  τέτοια  ρήτρα  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου 
τούτου.  

Κατόπιν αυτών, στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η  ευθύνη του μισθωτή 
ως προς το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων σε βάρος του ρυθμίζονται κατά 
τρόπο που προσιδιάζει στη σύμβαση πώλησης και όχι στη σύμβαση μίσθωσης πράγ‐
ματος. Οι κίνδυνοι, τους οποίους συνήθως φέρει ο ιδιοκτήτης του πράγματος, μετατο‐
πίζονται  με  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  στον  μισθωτή,  η  νομική  θέση  του  οποίου, 
σχετικά με την ευθύνη για το πράγμα, ομοιάζει με αυτήν του αγοραστή, ο οποίος έχει 
αποκτήσει  την  κυριότητα  του  πράγματος. Ο  εκμισθωτής  φέρει  απλώς  τον  κίνδυνο 
της χρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο τυχόν αδυναμίας του μισθωτή να πληρώ‐
σει το μίσθωμα.  

Μάλιστα, στο ερώτημα, ποία είναι η υποχρέωση του μισθωτή σε περίπτωση καταστρο‐
φής  του μισθίου,  να πληρώσει  τα απομένοντα μισθώματα στην  εταιρία ή να  την αποζη‐
μιώσει με την τότε αξία του πράγματος, σωστότερο είναι να γίνει δεκτό το πρώτο, που δι‐
καιολογείται από τον χρηματοδοτικό χαρακτήρα της συναλλαγής αυτής (ΕΑ 418/2007 ΔΕΕ 
2008 229, ΕΑ 95/2004, ΕΑ 5829/2003 ό.π., ΕφΠειρ 221/1998 ό.π., ΕφΘεσ 2974/1998 ό.π., Απ. Γε‐
οιργιάδης, Νέες Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας, έκδ. 1995, IV, σελ. 78‐90, ο 
ίδιος, σε ΝοΒ 35. 1527, Παν. Μάζης, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση, έκδ. 2η, αριθ. 148, σελ. 138‐
139, Νικ. Παπαποστόλου, σε ΝοΒ 36. 1566). 

Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 713 ΑΚ, με τη σύμβαση της εντολής ο εντολο‐
δόχος έχει υποχρέωση να διεξάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας, 
714 ΑΚ, ο εντολοδόχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα και 719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υπο‐
χρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέ‐
κτησε από την εκτέλεση της.  

Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 297, 298 ΑΚ, προκύπτει 
ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να ανορθώσει κάθε ζημία, την οποία υπέστη ο εντολέας 
και η οποία έχει γενεσιουργό αιτία το πταίσμα του εντολοδόχου. Ζημία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτές, θετική μεν είναι η ελάττωση της περιουσίας, αρνητική δε το κατά τη συ‐
νήθη πορεία των πραγμάτων με πιθανότητα προσδοκώμενο κέρδος που ματαιώθηκε (ΑΠ 
536/2004 ΕλλΔνη 47. 479).  

Συνεπώς, ο εντολοδόχος, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, όχι μόνο πρέπει να 
απέχει από κάθε δόλια ενέργεια, αλλά οφείλει να καταβάλει την επιμέλεια, την οποία κα‐
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ταβάλλει στις συναλλαγές ο συνετός άνθρωπος, ευθυνόμενος διαφορετικά και για ελαφρά 
αμέλεια.  

 
Το πταίσμα του εντολοδόχου και επομένως η κατά το άρθρο 914 ΑΚ* ευθύνη του προς απο‐
ζημίωση τεκμαίρεται από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου προς εκπλή‐
ρωση της εντολής (ΑΠ 1115/2003 ΕλλΔνη 46. 120, ΕΑ 204/ 2007).  

Για  την  υποχρέωση  αποζημιώσεως  απαιτείται  να  υπάρχει  αιτιώδης  συνάφεια  μεταξύ 
του πταίσματος του εντολοδόχου και της ζημίας που επήλθε στον εντολέα.  

Αν, επομένως, ο εντολέας δεν υπέστη ζημία ή αν αυτή δεν είναι συνέπεια του πταίσμα‐
τος του εντολοδόχου, ο τελευταίος δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του εντολέα (ΑΠ 118/2002 
ΕλλΔικ 43. 1046, ΑΠ 1471/1998, ΕΑ 95/2004). 

Τέλος, αδικοπρακτική ευθύνη κατά τα άρθρα 914 επ. του ΑΚ γεννιέται, όταν το ζημιο‐
γόνο γεγονός είναι ανεξάρτητο από προηγούμενη υποχρέωση και μπορεί να προέλθει από 
οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος με παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσβάλλει απόλυτο 
δικαίωμα του προσώπου, που ζημιώθηκε.  

Αν, αντίθετα, η πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε τη ζημία δεν είναι καθεαυτή παρά‐
νομη, αλλά συνιστά αθέτηση υποχρέωσης που είχε ήδη αναληφθεί, δεν υπάρχει αδικοπρα‐
κτική, αλλά ενδοσυμβατική ευθύνη, συνισταμένη στο διαφέρον, το οποίο συνδέεται αιτιω‐
δώς  με  την  αθέτηση  (υπερημερία,  αδυναμία,  θετική  προσβολή  κ.λπ.)  Επομένως,  αξίωση 
αποζημίωσης για ζημία, που προκλήθηκε από το ότι ο εντολοδόχος παρέλειψε οφειλόμενη 
απ` αυτόν κατά την εκτέλεση της εντολής ενέργεια, θεμελιώνεται στα άρθρα 714 και 330 
του ΑΚ, και όχι σε αδικοπραξία, εκτός αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 919 ΑΚ ή ειδικές 
περιστάσεις, που στοιχειοθετούν αδίκημα (όπως απάτη, υπεξαίρεση κ.λπ.), οπότε υπάρχει 
συρροή αξιώσεων  (ΑΠ 750/1995 ΕΕΝ 1996 646, ΑΠ 1600/2002 ΕλλΔικ 44. 768, ΑΠ 1615/1999 
ΕλλΔικ 41. 344, ΑΠ 555/1999 ΕλλΔικ 41. 89). 

Στην  προκείμενη  περίπτωση,  η  ενάγουσα  ισχυρίστηκε,  ειδικότερα,  με  την  υπό  κρίση 
αγωγή της α) ότι με την εναγομένη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατήργησε την από 
16.6.1995  σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης,  δυνάμει  της  οποίας μίσθωσε από  την  ενα‐
γομένη τα μηχανήματα, που αναφέρονται αναλυτικώς στα δύο παραρτήματα της εν λόγω 
σύμβασης και στην αγωγή, για πέντε έτη, β) ότι με τον όρο 14 της ως άνω σύμβασης ανέ‐
λαβε την υποχρέωση να διατηρεί ασφαλισμένο τον πιο πάνω εξοπλισμό της επιχείρησης 
της πλήρως και για κάθε κίνδυνο σε ασφαλιστική εταιρία, πλην όμως, δυνάμει συμβάσεως 
εντολής που καταρτίστηκε μεταξύ  τους,  χορήγησε στην  εναγομένη  την  εντολή και αυτή 
ανέλαβε την υποχρέωση να ασφαλίσει, με δική της αποκλειστικά επιμέλεια, τα ως άνω μι‐
σθωθέντα μηχανήματα στην ασφαλιστική εταιρία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, σύμφωνα με τον προ‐
αναφερόμενο σχετικό όρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το ποσό των 50 εκατομμυρί‐
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ων δραχμών, με την επί πλέον συμφωνία, ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου, η εναγομένη θα είχε υποχρέωση αντικατάστασης του εξοπλισμού της επιχείρη‐
σης της, γ) ότι η εναγομένη προέβη, πράγματι, στην ασφάλιση των εν λόγω μηχανημάτων 
στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρία, πλην όμως, κατά παράβαση της εντολής, παρέλειψε 
να ασφαλίσει αυτά και για την περίπτωση σεισμού, με αποτέλεσμα, όταν τα ως άνω μηχα‐
νήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το σεισμό της 7.9.1999, να μην εισπράξει σχετική 
ασφαλιστική αποζημίωση και να μη μπορέσει αν αντικαταστήσει τα  καταστραφέντα μη‐
χανήματα, δ) ότι η παράλειψη της ασφάλισης του εξοπλισμού και για την περίπτωση σει‐
σμού οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης‐ εντολοδόχου και συγκεκρι‐
μένα σε πλημμελή εκτέλεση της εντολής, κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, λόγω βα‐
ριάς αμέλειας των αρμοδίων οργάνων αυτής, η οποία είχε ως συνέπεια, κατά τα ανωτέρω, 
την  αδυναμία αντικατάστασης  του μισθωμένου  εξοπλισμού  και,  συνακόλουθα,  την  αδυ‐
ναμία συνέχισης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης της, γεγονός που προκά‐
λεσε σ` αυτή τις παρακάτω θετικές και αποθετικές ζημίες και συγκεκριμένα 1) ζημιώθηκε 
κατά το ποσό των 126.252,72 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του μισθωμένου εξοπλι‐
σμού,  ο  οποίος,  αφού  προηγουμένως  θα  είχε  αντικατασταθεί  μετά  την  είσπραξη  του  α‐
σφαλίσματος, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, αν δεν είχε μεσολαβήσει η αντι‐
συμβατική συμπεριφορά της εναγομένης, θα περιερχόταν τελικά στην κυριότητα της, 2) το 
ποσό των 176.082 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε διαφυγόντα κέρδη της επιχείρησης της, τα 
οποία με βεβαιότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκόμιζε κατά το χρο‐
νικό διάστημα 1009‐2004, 3)  το ποσό των 200.000  ευρώ,  το οποίο θα ελάμβανε ως κρατική 
επιδότηση και  το  οποίο,  όμως,  απώλεσε λόγω αδυναμίας  της  να συνεχίσει  την  εμπορική 
της δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της 
στον αναπτυξιακό νόμο 2789/2000 για τους σεισμόπληκτους και 4) το ποσό των 132.267 ευ‐
ρώ, λόγω απώλειας της υπεραξίας της επιχείρησης της  (φήμης, αέρα, πελατείας), η οποία 
κατά τον χρόνο της καταστροφής του εξοπλισμού ανερχόταν στο ως άνω ποσό.  

Ζήτησε, λοιπόν, η ενάγουσα, μετά τον περιορισμό του αιτήματος της, να αναγνωριστεί 
ότι η  εναγομένη  της οφείλει ως αποζημίωση το συνολικό ποσό  των  636.601  ευρώ,  με  τον 
νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση 

Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή είναι, ως προς τα υπ` αριθ. 1 και 2 αιτήματα της, πλή‐
ρως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις για τη χρηματοδο‐
τική μίσθωση, καθώς και σ` αυτές των άρθρων 713, 714, 361, 330, 297, 298, 345, 346 ΑΚ.  

Oμως, ως προς τα υπ` αριθ. 3 και 4 αιτήματα η αγωγή είναι αόριστη και πρέπει να α‐
πορριφθεί, δεδομένου ότι α) ως προς το τρίτο αίτημα  (απώλεια κρατικής επιδότησης) η ε‐
νάγουσα δεν προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 2789/2000 για 
τους σεισμόπληκτους,  το ύψος των εν λόγω επιδοτήσεων,  καθώς και συγκεκριμένα περι‐
στατικά,  από  τα οποία να συνάγεται  ότι  η  επιχείρηση  της  ενάγουσας,  αν  είχε αντικατα‐
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σταθεί ο καταστραφείς εξοπλισμός, θα πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις και θα ελάμ‐
βανε ως επιδότηση το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ και β) ως προς το τέταρτο αίτημα 
δεν αναφέρονται το συνολικό κόστος επένδυσης της συγκεκριμένης επιχείρησης, ο αριθμός 
του απασχολούμενου σ` αυτή προσωπικού, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της επιχείρη‐
σης, η θέση που κατείχε αυτή στην αγορά από απόψεως πωλήσεων, εμπιστοσύνης του κοι‐
νού κ.λπ., το πελατολόγιο αυτής, καθώς και το ύψος των παραγομένων προϊόντων και πω‐
λήσεων  κ.λπ.,  η  αναφορά  δε  των  συγκεκριμένων περιστατικών  είναι  απαραίτητη  για  να 
μπορέσει  η  εναγομένη  να αμυνθεί,  αλλά  και  το  δικαστήριο  να προβεί  στον προσήκοντα 
υπαγωγικό συλλογισμό προς διάγνωση της συγκεκριμένης διαφοράς των διαδίκων. 

Από  τις  ένορκες  καταθέσεις  των μαρτύρων  των  διαδίκων στο ακροατήριο  του πρωτο‐
βάθμιου δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτι‐
κά συνεδριάσεως αυτού και απ` όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα προ‐
σκομίζουν  και  επικαλούνται,  αποδεικνύονται  τα  ακόλουθα: Η  ενάγουσα  εταιρία  έχει  ως 
αντικείμενο δραστηριότητας τις γραφικές τέχνες και τα προϊόντα χάρτου.  

Τον Μάϊο 1995  έλαβε προσφορά του γερμανικού οίκου ʺ............ʺ για την αγορά εξοπλι‐
σμού κατάλληλου για τις ανάγκες της επιχείρησης της. Κατόπιν αυτού και ενόψει του ότι 
συνεργαζόταν από ετών με την ʺ... Τράπεζαʺ, απευθύνθηκε στην εναγομένη εταιρία .... για 
τη σύναψη συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

Πράγματι,  μεταξύ  των διαδίκων καταρτίστηκε η από  16.6.1995  σύμβαση χρηματοδοτι‐
κής μίσθωσης, δυνάμει της οποίας η ενάγουσα μίσθωσε από την εναγομένη τον κινητό ε‐
ξοπλισμό, που περιγράφεται στα δύο παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης  .... Η διάρκεια 
της μισθώσεως ορίστηκε σε πέντε  (5) έτη  ... με καταβολή μηνιαίων μισθωμάτων (60 συνο‐
λικά), καταβαλλομένων στην αρχή εκάστου μηνός. Στον όρο 14 της συμβάσεως ορίζονται 
τα ακόλουθα:  ʺ14.1. Ο Μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να διατηρεί τον Εξο‐
πλισμό ασφαλισμένο πλήρως και για κάθε κίνδυνο σε ασφαλιστική  εταιρία  εγκεκριμένη 
εγγράφως από τον Εκμισθωτή και με ασφαλιστική σύμβαση που θα εγκριθεί από τον Εκ‐
μισθωτή. Η ασφάλιση θα καλύπτει  οποιαδήποτε  ζημία,  εξ αιτίας  ενδεικτικά,  της μη λει‐
τουργίας ή βλάβης  του  εξοπλισμού ή καταστροφής  του  εξοπλισμού,  συμπεριλαμβανομέ‐
νων της πυρκαϊάς και κλοπής, σημαντικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας προκληθησομέ‐
νης εξαιτίας του εξοπλισμού, για ποσό όχι κατώτερο από το ποσό που ορίζεται στην παρ. 
10 του σχετικού παραρτήματος.  

Επίσης, θα πρέπει να διατηρεί τον Εξοπλισμό ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη από 
οποιαδήποτε αιτία και αν προκληθεί. Ο Μισθωτής θα επιδεικνύει στον Εκμισθωτή, οποτε‐
δήποτε αυτός ζητήσει, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τις αποδείξεις καταβολής των ασφαλί‐
στρων και το πιστοποιητικό ασφαλίσεως.  
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Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων από τον Μισθωτή ο Εκμισθωτής δύναται 
να καταβάλει αυτός  τα ασφάλιστρα και  να αποζημιωθεί  επί  τη αιτήσει  του από  τον Μι‐
σθωτή για την αντίστοιχη δαπάνη. 14.2. Ο Μισθωτής θα ενημερώνει τους ασφαλιστές ότι ο 
εξοπλισμός  ανήκει  στην  κυριότητα  του  Εκμισθωτή  και  ότι  όλα  τα  ασφαλιστήρια  συμβό‐
λαια θα φέρουν ως δικαιούχο του ασφαλίσματος τον Εκμισθωτή, στον οποίο, σε κάθε πε‐
ρίπτωση, οι ασφαλιστές θα καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό. Ο Εκμισθωτής με την κατα‐
βολή σε αυτόν των παραπάνω ποσών κατά την κρίση του δικαιούται να τα χρησιμοποιεί. 
14.2.1. Να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισμού. 14.2.2. Να αντικαθιστά τον ε‐
ξοπλισμό με άλλον παρόμοιο για τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης. 14.2.3. Προς διακανονισμό των υποχρεώσεων και  ευθυνών του Μισθωτή προς 
τον Εκμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβασηʺ. Αποδείχθηκε, όμως, ότι κατά πάγια 
τακτική  της  εναγομένης,  η  τελευταία  επιδιώκει  να  ασφαλίζονται  τα  εκμι‐σθούμενα  από 
αυτή  πράγματα,  δυνάμει  καταρτιζόμενων  συμβάσεων  χρηματοδοτικής  μίσθωσης,  στην 
ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, που ανήκει, όπως και η εναγομέ‐
νη, στον όμιλο της ʺ... Τράπεζαςʺ.  

 

Eτσι,  εξ  αρχής  κατέστησε  γνωστό  στην  ενάγουσα  ότι,  εφόσον  αυτή  συμφωνούσε,  θα 
ασφάλιζε η  ίδια, με δική της μέριμνα,  τα πιο πάνω μηχανήματα,  των οποίων διατηρούσε 
την κυριότητα, στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία. Η ενάγουσα συμφώνησε στην 
πρόταση αυτή της εναγομένης.... Κατόπιν αυτού, η εναγομένη δήλωσε στην ενάγουσα ότι 
θα προέβαινε στην ασφάλιση του εξοπλισμού στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία 
...,  για  ποσό  50.000.000  δραχμών  και  η  μόνη  υποχρέωση  της  ενάγουσας  θα  περιοριζόταν 
στην καταβολή των ασφαλίστρων.  

Για  το σκοπό αυτό η  εναγομένη,  ταυτοχρόνως με  την αποστολή στην  ενάγουσα προς 
υπογραφή της ως άνω από 16.6.1995 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, απέστειλε στην 
τελευταία και την από 16.6.1995 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, απέστειλε στην τε‐
λευταία και την από 16.6.1995 πρόταση χρηματοδοτικής μισθώσεως, την οποία η ενάγουσα 
πράγματι υπέγραψε, καθόσον η εναγομένη της δήλωσε ότι η υπογραφή του ανωτέρω εγ‐
γράφου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση και για τη σύναψη της συμβάσεως χρηματοδοτικής 
μισθώσεως. Στον όρο 13 της ανωτέρω πρότασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζεται, κατά 
λέξη, ότι ʺΗ υπογραφή του Μισθωτή περί αποδοχής της παρούσας Πρότασης Χρηματοδο‐
τικής Μίσθωσης συνιστά την εξουσιοδότηση του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή να συνάψει 
την απαιτούμενη ασφάλιση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σύμβασης Χρη‐
ματοδοτικής  Μίσθωσης,  με  την  Ασφαλιστική  εταιρία  επιλογής  του  Εκμισθωτή  και  να 
χρεώσει τον Μισθωτή με όλα τα έξοδα που συνδέονται με τον διακανονισμό αυτής της α‐
σφαλίσεως...ʺ .... Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την υπογραφή της ως άνω πρότασης χρη‐
ματοδοτικής μίσθωσης, η ενάγουσα, σε συνέχεια των όσων και προφορικά είχαν συμφω‐
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νήσει, χορήγησε στην εναγομένη την εντολή να προβεί αυτή (εναγομένη) με δική της επι‐
μέλεια και χωρίς καμία ανάμειξη της ενάγουσας στην ασφάλιση του εξοπλισμού της χρη‐
ματοδοτικής  μίσθωσης  στην  ασφαλιστική  εταιρία  ʺ...  Ασφαλιστικήʺ,  υπό  τους  όρους  που 
διαλαμβάνονται  στην ως  άνω  πρόταση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  και  στο  άρθρο  14  της 
συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης, ήτοι κατά παντός κινδύνου και για ποσό 50.000.000 
δρχ.  

Πράγματι, η εναγομένη προέβη  ..., στην ασφάλιση των μηχανημάτων στην ως άνω α‐
σφαλιστική εταιρία, καταρτισθέντος του υπ` αριθ. 1872963 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το 
οποίο συνεχώς ανανεωνόταν  ..., η δε ενάγουσα πλήρωνε κανονικά τα ασφάλιστρα, χωρίς 
να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διατύπωση και κατάρτιση των σχετικών συμβολαίων.  

Μάλιστα,  σ`  όλα  τα  νομίμως  προσκομιζόμενα  και  επικαλούμενα  από  την  ενάγουσα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια αναγράφεται ως ʺασφαλιζόμενοςʺ η εναγομένη, ενώ ρητά ανα‐
φέρεται ότι η ασφαλιστική εταιρία ασφαλίζει τις συγκεκριμένες ζημιές, σύμφωνα με τους 
γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου ʺκαθώς επίσης και τα στοιχεία της σχετι‐
κής εντολής ασφάλισης του ασφαλιζόμενουʺ, δηλαδή της εναγομένης.  

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός στην περιοχή της Πάρ‐
νηθας,  εξ αιτίας του οποίου κατέρρευσε και  ισοπεδώθηκε τελείως το κτήριο επί της Λεω‐
φόρου Τατοΐου ..., στις Αχαρνές Αττικής, στο οποίο στεγαζόταν ως μισθώτρια η ενάγουσα, 
με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς και τα μισθωμένα από αυτή δυνάμει της έν‐
δικης  σύμβασης  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  μηχανήματα  της  εναγομένης.  Η  ενάγουσα 
γνωστοποίησε αμέσως το γεγονός αυτό στην εναγομένη και την ασφαλιστική εταιρία και 
ζήτησε  να  κινηθεί  η  διαδικασία  καταβολής  της  ασφαλιστικής  αποζημιώσεως  στην  εκμι‐
σθώτρια, προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση των μηχανημάτων.  

Όμως, η εναγομένη και η ασφαλιστική εταιρία δήλωσαν σ` αυτή περί τα μέσα Ιανουα‐
ρίου 2000 ότι δεν ήταν δυνατή η καταβολή του ασφαλίσματος, διότι ο εξοπλισμός δεν είχε 
ασφαλιστεί και για τον κίνδυνο του σεισμού. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν, η εναγομένη όφειλε να ασφαλίσει τον εξοπλι‐
σμό της επιχείρησης της ενάγουσας και για τον κίνδυνο σεισμού. Παρ` όλα αυτά, κατά πα‐
ράβαση  της  προαναφερόμενης  εντολής  της  ενάγουσας,  ενώ  ασφάλισε  τον  επίμαχο  εξο‐
πλισμό στην ασφαλιστική εταιρία ʺ... Ασφαλιστικήʺ, με το υπ` αριθ. 1872963/1995 ασφαλι‐
στήριο  συμβόλαιο,  παρέλειψε,  από  υπαιτιότητα  της  και  συγκεκριμένα  από  αμέλεια  των 
αρμοδίων οργάνων αυτής, να ασφαλίσει τον εξοπλισμό και για τον κίνδυνο του σεισμού, 
τόσο με το αρχικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και κατά τις διαδοχικές ανανεώσεις αυτού 
κατά τα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα, καίτοι τα μηχανήματα καταστράφηκαν κατά το σει‐
σμό της 7.9.1999, να μη δικαιούται ασφαλιστικής αποζημίωσης.  
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Όμως,  [όπως  αποδείχθηκε]  δεν  είχε  συμφωνηθεί  μεταξύ  των  διαδίκων  πως,  σε  περί‐
πτωση καταστροφής των μηχανημάτων, η εναγομένη θα ήταν υποχρεωμένη, με τη λήψη 
του ασφαλίσματος, να προβεί στην αντικατάσταση του εξοπλισμού της ενάγουσας.  

Επομένως, μόνη συνέπεια από τη μη προσήκουσα εκτέλεση της εντολής της ενάγουσας 
ήταν  η  μη  είσπραξη  ασφαλιστικής  αποζημίωσης  εκ  μέρους  της  εναγομένης,  στην  οποία 
ανήκε κατά κυριότητα ο καταστραφείς εξοπλισμός και η οποία, όπως συνομολογείται, φε‐
ρόταν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ως δικαιούχος του ασφαλίσματος.  

Αν,  δηλαδή,  η  εναγομένη  είχε  εκτελέσει  προσηκόντως  την  εντολή  για  την  ασφάλιση 
των μηχανημάτων, μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αυτή και όχι η ενά‐
γουσα θα εισέπραττε την ασφαλιστική αποζημίωση.  

Κατά συνέπεια, η αναφερόμενη στην αγωγή ζημία της ενάγουσας  (ακόμη και τα κον‐
δύλια που απορρίφθηκαν ως αόριστα), για την οποία ζητείται αποζημίωση, δεν συνδέεται 
αιτιωδώς  με  το  συγκεκριμένο  πταίσμα  (αμέλεια)  της  εντολοδόχου  εναγομένης  εταιρίας, 
αλλά συνδέεται αποκλειστικώς με το γεγονός της καταστροφής των μισθωμένων μηχανη‐
μάτων, τα οποία βεβαίως η η εναγομένη δεν είχε υποχρέωση (παρά μόνο σχετική ευχέρεια) 
να αντικαταστήσει.  

Όμως,  κατά  τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη,  επί  συμβάσεως  χρηματοδοτικής μί‐
σθωσης,  τον  κίνδυνο  της  τυχαίας  καταστροφής,  απώλειας  ή  βλάβης  του  μισθωμένου 
πράγματος φέρει η μισθώτρια και στη συγκκεριμένη περίπτωση η ενάγουσα και όχι η εκ‐
μισθώτρια (εναγομένη). 

Έπειτα από τα παραπάνω, πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ση‐
μειώνεται ότι, ανεξαρτήτως του ότι η υπό κρίση αγωγή στηρίζεται στην αντισυμβατική συ‐
μπεριφορά της εναγομένης, όπως και η ίδια η ενάγουσα ρητά ισχυρίστηκε με τις προτάσεις 
της  στον πρώτο  βαθμό,  σε  κάθε περίπτωση,  μόνη  η  προαναφερόμενη  αθέτηση  της  υπο‐
χρέωσης, που είχε αναλάβει η εναγομένη για την ασφάλιση των μηχανημάτων και κατά 
του κινδύνου του σεισμού, δεν συνιστά αδικοπραξία, αφού η εν λόγω συμπεριφορά αυτής 
δεν είναι καθαυτή παράνομη, η δε ενάγουσα δεν επικαλείται, αλλά ούτε και αποδείχθηκαν 
ειδικές περιστάσεις, που στοιχειοθετούν αδίκημα της πρώτης εναγόμενης. 

Τα  δικαστικά  έξοδα  και  για  τους  δύο βαθμούς  δικαιοδοσίας πρέπει  να συμψηφιστούν 
στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω του δυσερμήνευτου των διατάξεων που εφαρ‐
μόστηκαν (άρθρα 179, 183 ΚΠολΔ). 
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