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Παροχή ασφαλείας επί δεσμευμένων μετοχών

Α. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το άρθρο 177 ΑΚ, δι-
καιοπρακτικοί περιορισμοί στην 
εξουσία διάθεσης απαλλοτριω-
τού δικαιώματος μόνο κατ’ εξαίρε-
ση αναπτύσσουν εμπράγματη ενέρ-
γεια, μόνο κατ’ εξαίρεση δηλαδή 
οδηγούν στην ακυρότητα της διάθε-
σης που γίνεται κατά παράβαση των 
περιορισμών που θέτει η οικεία δι-
καιοπραξία. Στις εξαιρέσεις που δι-
ασπούν τον κανόνα του άρθρου 177 
ΑΚ αναφέρεται προπάντων η διά-
ταξη του άρθρου 466 ΑΚ1, η οποία 
καθιστά άκυρη την εκχώρηση απαί-
τησης που συμφωνήθηκε ως ανεκ-
χώρητη. Πέραν τούτου, μεγάλη 
πρακτική σημασία έχουν στην πρά-
ξη καταστατικοί περιορισμοί στη 
μεταβίβαση μετοχών (στις ανώνυ-
μες εταιρείες) ή εταιρικών μεριδίων 
(στις εταιρείες περιορισμένης ευθύ-
νης και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχι-
κές εταιρείες). 

1.  Βλ. αντί πολλών Κιτσαρά, στον ΑΚ Γε-
ωργιάδη/Σταθόπουλου, 2016, άρθρ. 
177, αρ. 11.

Πράγματι, όπως και το προϊσχύον 
δίκαιο2, το άρθρο 43 Ν 4548/2018 
επιτρέπει την πρόβλεψη στο κατα-
στατικό ανώνυμης εταιρείας περι-
ορισμών στη μεταβίβαση μετοχών 
(συνήθως γίνεται λόγος για δεσμευ-
μένες μετοχές)3. Οι περιορισμοί αυ-
τοί έχουν «εμπράγματο» χαρακτή-
ρα με την έννοια ότι, σε περίπτωση 
μεταβίβασης κατά παράβαση των 
όρων που θέτει το καταστατικό, η 
μεταβίβαση είναι άκυρη (άρθρο 43 § 
2 Ν 4548/2018).

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το 
ερώτημα αν οι περιορισμοί στη με-
ταβίβαση μετοχών που θέτει το κα-
ταστατικό ανώνυμης εταιρείας κατ’ 
άρθρο 43 Ν 4548/2018 καταλαμ-
βάνουν και την παροχή ασφάλειας 
επί των μετοχών με τη μορφή είτε 
ενεχύρου είτε εξασφαλιστικής (κα-
ταπιστευτικής) μεταβίβασης. Σε 

2.  Άρθρο 3 §§ 7 και 8 ΚΝ 2190/1920, όπως 
είχε τροποποιηθεί τελευταία από το άρ-
θρο 5 Ν 3604/2007.

3.  Βλ. περαιτέρω άρθρο 28 §§ 1 και 2 Ν 
3190/1955 για την εταιρεία περιορισμέ-
νης ευθύνης (ΕΠΕ) και άρθρο 84 § 2 Ν 
4072/2012 για την ιδιωτική κεφαλαιου-
χική εταιρεία (ΙΚΕ). 

Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το ερώτημα αν οι περιορι-
σμοί στη μεταβίβαση μετοχών που θέτει το καταστατικό ανώνυμης εται-
ρείας κατ’ άρθρο 43 N 4548/2018 καταλαμβάνουν και την παροχή ασφά-
λειας επί των μετοχών με τη μορφή είτε ενεχύρου είτε εξασφαλιστικής 
(καταπιστευτικής) μεταβίβασης. Το ερώτημα εξετάζεται αρχικά σε σχέ-
ση με το ενέχυρο, τόσο του ΑΚ όσο και του NΔ 17.7/13.8.1923 και του  
Ν 3301/2004, και εν συνεχεία σε σχέση με την καταπιστευτική (εξασφα-
λιστική) μεταβίβαση. Στη μελέτη αποκρούεται η κρατούσα γνώμη που 
θεωρεί ότι η σύσταση ενεχύρου καταλαμβάνεται από τους περιορισμούς 
του καταστατικού για τη μεταβίβαση των μετοχών και υποστηρίζεται ότι 
η σύσταση του ενεχύρου είναι κατά βάση ελεύθερη. Ομοίως υποστηρίζε-
ται ότι επιτρέπεται η εξασφαλιστική μεταβίβαση ακόμη και χωρίς τήρη-
ση των όρων του καταστατικού, εφόσον η μεταβίβαση είτε εγγράφεται 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας αφότου το ασφαλιζόμενο χρέος κατα-
στεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ή έχει εξαρτηθεί από την αναβλητική αί-
ρεση ότι το χρέος θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
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περίπτωση καταφατικής απάντησης, ο κύριος των δε-
σμευμένων μετοχών δεν επιτρέπεται να συστήσει ασφά-
λεια επ’ αυτών χωρίς να τηρήσει προηγουμένως τους 
όρους που θέτει το καταστατικό για τη μεταβίβαση των 
μετοχών· αν παρά ταύτα το πράξει, η ασφάλεια θα είναι 
άκυρη. 

Το ερώτημα εξετάζεται, αρχικά σε σχέση με το ενέχυρο 
και εν συνεχεία σε σχέση με την καταπιστευτική (εξα-
σφαλιστική) μεταβίβαση, ειδικά εν αναφορά προς την 
ανώνυμη εταιρεία. Οι αναπτύξεις που ακολουθούν όμως 
εφαρμόζονται κατά βάση και στους αντίστοιχους περι-
ορισμούς που θέτουν τα καταστατικά άλλων τύπων κε-
φαλαιουχικών εταιρειών, εφόσον ασφαλώς αναπτύσ-
σουν εμπράγματη ενέργεια4. 

Β. Η κρατούσα γνώμη
Για τις δεσμευμένες μετοχές, η κρατούσα στη θεωρία 
γνώμη δέχεται ότι και το ενέχυρο υπόκειται στους πε-
ριορισμούς που θέτει το καταστατικό της εταιρείας για 
τη μεταβίβαση μετοχών5. Συνεπώς, ο μέτοχος που θέ-
λει να συστήσει ενέχυρο οφείλει να τηρήσει τους όρους 
που θέτει το καταστατικό, διαφορετικά το ενέχυρο θα 
είναι άκυρο. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να θεμελιώ-
νεται από την κρατούσα γνώμη σε κάποιου είδους εξο-
μοίωση της μεταβίβασης των μετοχών με τη σύσταση 
ενεχύρου επ’ αυτών6, ίσως με την (υπόρρητη) σκέψη 

4.  Έτσι πράγματι για τις ΙΚΕ, βλ. λ.χ. Αντωνόπουλο, Ιδιωτική Κε-
φαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 2016, άρθρ. 84, αρ. 2, και τις ΕΠΕ 
βλ. λ.χ. Αντάπαση σε Περάκη το Δίκαιο της Εταιρείας Περιορι-
σμένης Ευθύνης, 2009, άρθρ. 28, αρ. 15. 

5.  Βερβεσός, σε Περάκη το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, Τό-
μος Ι, 2010, άρθρ. 3, αρ. 31· Τριανταφυλλάκης, Η καταστα-
τική πρόβλεψη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου στη 
σύμβαση ενεχύρασης ονομαστικών μετοχών Α.Ε., ΕΕμπΔ 2020, 
911 επ· Χασάπης σε Σωτηρόπουλου Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρεί-
ας, Τόμος Ι, 2020, άρθρ. 43, αρ. 8· Αντάπασης, ό.π. υποσ. 4, 
άρθρ. 28, αρ. 66 (για τις ΕΠΕ)· Αντωνόπουλος, ό.π. υποσ. 4, 
άρθρ. 84, αρ. 9 (για τις ΙΚΕ). Στη Γερμανία η κρατούσα γνώμη 
θεωρεί ότι οι περιορισμοί του καταστατικού καταλαμβάνουν 
και την ενεχύραση (βλ. ενδεικτικά Hüffer, Aktiengesetz, 2010, 
§ 68, αρ. 11· Bezzenberger, σε Schmidt/Lutter AktG, 2010, § 
68, αρ. 21· Bayer, σε Münchener Kommentar AktG, 2003, § 68, 
αρ. 56). Ταυτόχρονα όμως, και σε αντίθεση προς το ελληνικό 
δίκαιο (βλ. άρθρο 43 § 4 Ν 4548/2018), στη Γερμανία γίνεται 
δεκτό ότι οι περιορισμοί του καταστατικού για τη μεταβίβαση 
καταλαμβάνουν και την αναγκαστική εκποίηση των δεσμευμέ-
νων μετοχών στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευ-
σης (κρατούσα γνώμη, Hüffer, ό.π.· Bezzenberger, ό.π., αρ. 
22· Bayer, ό.π., αρ. 112 επ). Η τελευταία επισήμανση έχει με-
γάλη σημασία καθώς η στάθμιση στην οποία προβαίνει ο έλλη-
νας νομοθέτης με το άρθρο 43 § 4 Ν 4548/2018, αποκλίνοντας 
από τη λύση που δίνεται στη γερμανική έννομη τάξη, είναι κρί-
σιμη για την ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, βλ. αναλυτι-
κά αμέσως παρακάτω.

6.  Βερβεσός, ό.π. υποσ. 5: «Με την μεταβίβαση εν ζωή εξομοιώ-
νονται η ενεχύραση και η επικαρπία επί των μετοχών»· Χασά-
πης, ό.π. υποσ. 5: «Με τη μεταβίβαση της κυριότητας εξομοι-
ώνονται για την ταυτότητα του νομικού λόγου και η σύσταση 
ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών», αμφότεροι χωρίς περαι-
τέρω θεμελίωση. Κάπως αναλυτικότερος Τριανταφυλλάκης, 
ΕΕμπΔ 2020, 911 επ: «η ενεχυρίαση δεν είναι δυνατή χωρίς την 

ότι τόσο η μεταβίβαση όσο και η ενεχύραση συνιστούν 
εν τέλει διάθεση του δικαιώματος επί των μετοχών, ή 
στη βάση ενός επιχειρήματος από το μείζον (μεταβίβα-
ση) στο έλασσον (ενεχύραση). 

Η αντίθετη γνώμη δέχεται είτε ότι το ενέχυρο γενικά δεν 
καταλαμβάνεται από τους περιορισμούς του καταστατι-
κού για τη μεταβίβαση μετοχών7 είτε ότι δεν καταλαμ-
βάνεται μεν αλλά μόνο εφόσον τα δικαιώματα ψήφου 
από τις δεσμευμένες μετοχές παραμένουν στον ενεχυ-
ραστή σύμφωνα με τον (ενδοτικού δικαίου) κανόνα του 
άρθρου 1245 ΑΚ (βλ. και άρθρο 54 § 2 Ν 4548/2018)8.

Γ. Η προτεινόμενη προσέγγιση
Ξεκινώντας από το γράμμα του άρθρου 43 Ν 4548/2018 
διαπιστώνει κανείς ότι σε κανένα σημείο δεν γίνεται λό-
γος γενικά για διάθεση των δεσμευμένων μετοχών, η 
οποία, ως νομική έννοια, περιλαμβάνει καταρχήν, εκτός 
από τη μεταβίβαση, και την επιβάρυνση των μετοχών με 
ενέχυρο9. Ο νόμος μιλά αντιθέτως (επανειλημμένα) ει-
δικά για μεταβίβαση μετοχών. Από την άποψη αυτή θα 
μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι, εκ πρώτης όψεως 
τουλάχιστον, το ενέχυρο δεν υπόκειται στους περιορι-
σμούς της μεταβίβασης, αφού το άρθρο 43 Ν 4548/2018 
δεν αναφέρεται σε αυτό. Από την άλλη πλευρά θα μπο-
ρούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το ενέχυρο συνιστά 
κάτι απλώς έλασσον έναντι της μεταβίβασης των μετο-
χών. Αν λοιπόν το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπε-
ται να απαγορεύει (για την ακρίβεια να περιορίζει) το 
μείζον (τη μεταβίβαση) γιατί να μην επιτρέπεται να απα-
γορεύει και το έλασσον (την ενεχύραση); 

Αμφότερα τα επιχειρήματα είναι από μόνα τους ασθε-
νή. Όσον αφορά το γράμμα του νόμου, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί ότι ο νομοθέτης εκφράστηκε στενότερα απ’ 
ό,τι επιδίωκε ή ότι είχε υπόψη του και αποσκοπούσε να 
ρυθμίσει απλώς την πρακτικά συνηθέστερη περίπτωση 
(μεταβίβαση), χωρίς να έχει απορρίψει την εφαρμογή 
του τιθέμενου κανόνα και στη σπανιότερη (ενέχυρο). 
Δεν αποκλείεται λοιπόν το στενό γράμμα του νόμου να 
μην θεμελιώνει επιχείρημα εξ αντιδιαστολής αλλά την 
ανάγκη για ανάλογη εφαρμογή της υφιστάμενης ρύθμι-
σης (μεταβίβαση) στη μη ρυθμιζόμενη περίπτωση (ενέ-
χυρο)10. 

τήρηση των εν λόγω καταστατικών διατυπώσεων, δεδομένου 
ότι και η ενεχυρίαση οδηγεί σε εκποίηση».

7.  Έτσι, χωρίς κάποια θεμελίωση, Αποστολόπουλος, σε Αντωνό-
πουλου/Μούζουλα Ανώνυμες Εταιρίες, Τόμος Ι, 2013, άρθρ. 
3, αρ. 121.

8.  Έτσι Σωτηρόπουλος, σε Περάκη Το δίκαιο της ανώνυμης Εται-
ρείας, Τόμος Ι, 2002, άρθρ. 3, αρ. 123.

9.  Για την έννοια της διάθεσης, η οποία είναι ασφαλώς πολύ ευ-
ρύτερη της μεταβίβασης, βλ. λ.χ. Κιτσαρά, ό.π. υποσ. 1, Ει-
σαγ. άρθρ. 175-177, αρ. 5 επ. 

10.  Για τη σύγκρουση του επιχειρήματος εξ αντιδιαστολής με την 
αναλογική εφαρμογή της ερμηνευόμενης διάταξης, βλ. εν-
δεικτικά Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου, 
2000, αρ. 370 επ. 
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Όσον αφορά πάλι το επιχείρημα από το μείζον (μεταβί-
βαση) στο έλασσον (ενέχυρο), είναι καταρχάς πολύ αμ-
φίβολο αν το ενέχυρο μπορεί στην παρούσα συνάφεια 
να θεωρηθεί πράγματι ως έλασσον έναντι της μεταβί-
βασης και όχι απλώς ως aliud. Ακόμη όμως κι αν θεω-
ρούσε κανείς ότι πράγματι υπάρχει εδώ η σχέση μείζο-
νος προς έλασσον, αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι το 
καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται να απαγορεύει 
το έλασσον απλώς και μόνο επειδή επιτρέπεται να απα-
γορεύει το μείζον. Διότι μπορεί κάλλιστα η απαγόρευση 
του μείζονος να είναι αποδεκτή από τον νομοθέτη ακρι-
βώς επειδή συνιστά κάτι μείζον, επειδή δηλαδή έχει βα-
ρύνουσες συνέπειες για τα συμφέροντα που αγγίζει τις 
οποίες δεν έχει το έλασσον (ή εν πάση περιπτώσει δεν 
τις έχει σε έκταση που να δικαιολογεί την απαγόρευση). 

Τελικά, αποφασιστικές για τη συναγωγή του ορθού συ-
μπεράσματος είναι οι υποκείμενες νομοθετικές αξιολο-
γήσεις και οι ουσιώδεις ομοιότητες ή διαφορές των εξε-
ταζόμενων μεγεθών (μεταβίβαση και ενεχύραση των 
δεσμευμένων μετοχών). Βάσει αυτών θα κριθεί αν η 
ρύθμιση του νόμου για τη μεταβίβαση θα εφαρμοστεί 
αναλογικά και στην ενεχύραση ή θα περιοριστεί στη με-
ταβίβαση των μετοχών, όπως εκ πρώτης όψεως προκύ-
πτει από το γράμμα της διάταξης.

Όσον αφορά τις υποκείμενες νομοθετικές αξιολογήσεις, 
κρίσιμα είναι καταρχάς τα εκατέρωθεν συγκρουόμενα 
συμφέροντα. Εδώ, από τη μια πλευρά βρίσκονται τα 
συμφέροντα της ολότητας των μετόχων (ή, με άλλη δι-
ατύπωση, το εταιρικό συμφέρον) που επιθυμούν να δι-
ατηρούν υπό κάποιον λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό 
(σύμφωνα όσα προβλέπει το καταστατικό για τις δε-
σμευμένες μετοχές) έλεγχο την είσοδο νέων μετόχων 
στην εταιρεία με ό,τι η είσοδος αυτή συνεπάγεται για τη 
λειτουργία του νομικού προσώπου και τη θέση των πα-
λαιών μετόχων σε αυτό11. Από την άλλη πλευρά βρίσκο-
νται αφενός τα συμφέροντα ενός εκάστου των μετόχων 
ατομικά που θέλει να μπορεί να (πωλεί και να) μεταβι-
βάζει ελεύθερα τις μετοχές του, οι οποίες σαφώς συ-
νιστούν σημαντικό και καταρχήν εμπορεύσιμο στοιχείο 
της περιουσίας του, και αφετέρου τα συμφέροντα των 
δανειστών του που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ένα 
αξιόλογο περιουσιακό αντικείμενο του οφειλέτη τους 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. 

Όσον αφορά τη σύγκρουση των συμφερόντων της ολό-
τητας των μετόχων προς τα συμφέροντα κάθε μετό-
χου ατομικά, ο νόμος επιλύει τη σύγκρουση κατά βάση 
υπέρ των πρώτων, καθώς επιτρέπει τη δυνατότητα θέ-
σπισης με το καταστατικό της εταιρείας ευρέων περιο-
ρισμών στη μεταβίβαση των μετοχών. Ταυτόχρονα θέτει 
ως όριο στους περιορισμούς αυτούς να μην εξικνούνται 
ως του σημείου να καθίσταται η μεταβίβαση των μετο-
χών αδύνατη (άρθρο 43 § 2 προτελ. εδ. Ν 4548/2018). 

11.  Για τους σκοπούς που επιδιώκουν οι καταστατικοί περιορι-
σμοί στη μεταβίβαση μετοχών βλ. λ.χ. Βερβεσό, ό.π. υποσ. 
5, αρ. 30.

Όσον αφορά τη σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα 
της ολότητας των μετόχων και τα συμφέροντα των δα-
νειστών κάθε μετόχου, αυτή επιλύεται αντιστρόφως 
υπέρ των δεύτερων: Οι περιορισμοί που τίθενται στο 
καταστατικό για τις δεσμευμένες μετοχές δεν επηρεά-
ζουν την πρόσβαση των δανειστών κάθε μετόχου στις 
μετοχές αυτές ως περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη 
τους στο πλαίσιο κάποιας συλλογικής ή ατομικής δια-
δικασίας αναγκαστικής ικανοποίησης αξιώσεων (άρθρο 
43 § 4 Ν 4548/2018)12. 

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό διότι καταδεικνύει 
ότι το συμφέρον της ολότητας των μετόχων να ελέγχουν 
την είσοδο νέων μετόχων στην εταιρεία δεν προστα-
τεύεται απόλυτα: Λόγω της δυνατότητας που παρέχει ο 
νόμος στους δανειστές κάθε μετόχου να ικανοποιηθούν 
αναγκαστικά από τις μετοχές του, οι μέτοχοι μιας ανώ-
νυμης εταιρείας μπορεί να δουν να εισέρχονται αναγκα-
στικά στην εταιρεία νέοι μέτοχοι (οι υπερθεματιστές σε 
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης επί των μετοχών) 
χωρίς τους περιορισμούς του καταστατικού. Η μόνη δυ-
νατότητα ελέγχου που διατηρούν οι υπόλοιποι μέτοχοι 
στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης έγκειται στην 
αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 43 
§ 4 εδ. β΄ επ Ν 4548/2018 (πρόβλεψη στο καταστατικό 
της εταιρείας για εξαγορά των αναγκαστικώς εκποιού-
μενων μετοχών από πρόσωπο που υποδεικνύει η εται-
ρεία αντί πλήρους τιμήματος που καθορίζει το δικαστή-
ριο κ.λπ.). 

Υπό το πρίσμα αυτό δεν πείθει το επιχείρημα ότι η ενε-
χύραση μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του κα-
ταστατικού για τη μεταβίβαση επειδή και η ενεχύραση 
«οδηγεί σε εκποίηση»13. Ο νόμος ούτως ή άλλως αποδέ-
χεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης των δεσμευμένων με-
τοχών σε τρίτους χωρίς τήρηση των περιορισμών που 
θέτει το καταστατικό στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέ-
λεσης, πτώχευσης ή άλλης συναφούς διαδικασίας κατά 
του μετόχου (άρθρο 43 § 4 Ν 4548/2018). Επιπλέον, το 
ενέχυρο δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη δυνατότητα του 
ενεχυρούχου δανειστή να προκαλέσει την αναγκαστι-
κή εκποίηση των ενεχυρασμένων μετοχών συγκριτι-
κά προς τη δυνατότητα που ούτως ή άλλως έχει κάθε 
δανειστής του μετόχου14. Επιπλέον, η εκποίηση των 
ενεχυρασμένων μετοχών γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο 
αναγκαστικού πλειστηριασμού (άρθρο 1237 ΑΚ) προς 

12.  Βλ. αντίστοιχα τη ρύθμιση του άρθρου 30 Ν 3190/1955 για τις 
ΕΠΕ και του άρθρου 88 Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ.

13.  Έτσι Τριανταφυλλάκης, ΕΕμπΔ 2020, 911 επ (βλ. υποσ. 6).
14.  Ο ενεχυρούχος δανειστής έχει πράγματι δυνατότητα να προ-

καλέσει αναγκαστική εκποίηση του ενεχυράσματος όχι μόνο 
βάσει εκτελεστού τίτλου, όπως κάθε άλλος δανειστής, αλλά 
και βάσει σχετικής δικαστικής απόφασης (άρθρο 1237 § 1 ΑΚ) 
που εκδίδεται κατ’ άρθρο 792 ΚΠολΔ. Επίσης, ο ενεχυρούχος 
δανειστής μπορεί να προκαλέσει πρόωρη εκποίηση του ενε-
χύρου με άδεια δικαστηρίου υπό τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 1228 ΑΚ. Οι ευχέρειες αυτές πάντως δεν είναι τόσο βα-
ρύνουσες ώστε να επιδρούν στα συμπεράσματα που συνά-
γονται εδώ.
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υπερθεματιστή που προφανώς δεν επιλέγει ούτε ο μέ-
τοχος ούτε ο ενεχυρούχος δανειστής. Στην πραγματικό-
τητα λοιπόν το μόνο ουσιαστικό πλεονέκτημα που παρέ-
χει το ενέχυρο στον ενεχυρούχο δανειστή έναντι λοιπών 
δανειστών του μετόχου αφορά τη σειρά ικανοποίησής 
του από το πλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί από τις δε-
σμευμένες μετοχές, καθώς δίνει απλώς προνόμιο στον 
ενεχυρούχο δανειστή έναντι άλλων δανειστών (άρθρο 
1209 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρα 975 επ ΚΠολΔ, άρθρο 
167 Ν 4738/2020 κ.λπ.). 

Για τον λόγο αυτόν δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί κα-
νείς ως επιχείρημα ότι ο μέτοχος θα μπορούσε ίσως να 
παρακάμψει, μέσω της σύστασης ενεχύρου, τους περι-
ορισμούς του καταστατικού όσον αφορά τη μεταβίβα-
ση των μετοχών του. Αφού το ενέχυρο δεν διευκολύνει 
ουσιωδώς τον ενεχυρούχο δανειστή να προβεί σε εκ-
ποίηση των ενεχυρασμένων μετοχών συγκριτικά προς 
οποιονδήποτε άλλον δανειστή του μετόχου, η σύστα-
ση ενεχύρου δεν μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα κα-
ταστρατήγησης των περιορισμών του καταστατικού. Αν 
έχει απλώς σκοπό να περιγράψει τους καταστατικούς 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών του, ο μέ-
τοχος δεν χρειάζεται να συστήσει ενέχυρο. Αρκεί η δη-
μιουργία (εικονικής) απαίτησης υπέρ κάποιου τρίτου, 
ο οποίος, χωρίς να είναι ενεχυρούχος δανειστής, θα 
προκαλέσει την αναγκαστική εκποίηση των δεσμευμέ-
νων μετοχών του φερόμενου ως οφειλέτη του, όπως θα 
μπορούσε να το κάνει και ο ενεχυρούχος δανειστής (ή 
οποιοσδήποτε άλλος δανειστής). Αντίστοιχα, οι δυνατό-
τητες άμυνας των υπολοίπων εταίρων έναντι προσπα-
θειών καταστρατήγησης από την πλευρά του μετόχου, 
είτε διά της σύστασης ενεχύρου επί των δεσμευμένων 
μετοχών είτε δια της δημιουργίας ανύπαρκτων απαιτή-
σεων τρίτων σε βάρος του, είναι και στις δύο περιπτώ-
σεις πρακτικά οι ίδιες (βλ. ιδίως άρθρο 138 ΑΚ).

Ενόψει των παραπάνω, το μόνο αποτέλεσμα στο οποίο 
οδηγεί εν τέλει η κρατούσα άποψη, ότι δηλαδή το ενέ-
χυρο καταλαμβάνεται από τους περιορισμούς του κα-
ταστατικού για τη μεταβίβαση μετοχών, είναι ότι απα-
γορεύει στον μέτοχο την παροχή, σε κάποιον από τους 
δανειστές του, προνομίου στο στάδιο της διανομής του 
πλειστηριάσματος για την περίπτωση αναγκαστικής 
εκτέλεσης, η οποία ούτως ή άλλως επιτρέπεται. Στο 
αποτέλεσμα αυτό όμως οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν έχουν 
κάποιο έννομο συμφέρον, αφού το προνόμιο ενός δα-
νειστή του μετόχου (του ενεχυρούχου) έναντι των υπο-
λοίπων δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την έννο-
μη θέση τους στην εταιρεία. 

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι περιορισμοί στη 
μεταβίβαση μετοχών που θέτει το καταστατικό δεν κα-
ταλαμβάνουν τη σύσταση ενεχύρου, επειδή δεν υπάρ-
χει κάποιο προστατευτέο, κατά τις αξιολογήσεις του νό-
μου, συμφέρον των υπολοίπων μετόχων να ελέγχουν 
υπέρ ποιου συστήνεται ενέχυρο. Η άποψη που προκρί-
νεται εδώ, ότι δηλαδή είναι ελεύθερη η σύσταση ενεχύ-
ρου επί δεσμευμένων μετοχών, βασίζεται αποφασιστικά 
στην επιλογή του νομοθέτη να επιτρέπει την ελεύθερη 

κατάσχεση και αναγκαστική εκποίηση των δεσμευμέ-
νων μετοχών από δανειστές του μετόχου (άρθρο 43 § 
4 Ν 4548/2018) και στην εντεύθεν προκύπτουσα νομο-
θετική στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων15.

Δ. Συστηματική ένταξη
Οι νομοθετικές αξιολογήσεις που αναλύθηκαν παραπά-
νω αλλά και το συμπέρασμα που συνάγεται από αυτές 
(επιτρεπτή η ελεύθερη σύσταση ενεχύρου επί περιου-
σιακού στοιχείου του οποίου η μεταβίβαση υπόκειται 
σε περιορισμούς) δεν απαντώνται αποκλειστικά στο ζή-
τημα των δεσμευμένων μετοχών. Κατά τούτο, η λύση 
που προκρίνεται εδώ εντάσσεται ομαλά στο σύστημα 
του νόμου. 

1. Η επικαρπία ακινήτου
Η επικαρπία ακινήτου είναι κατ’ άρθρο 1259 ΑΚ δεκτι-
κή υποθήκης ακόμη κι αν, όπως κατά κανόνα συμβαίνει 
στην πράξη, δεν έχει συμφωνηθεί ως μεταβιβάσιμη16. 
Με τη ρύθμιση αυτή, ο νομοθέτης προκρίνει το συμφέ-
ρον του επικαρπωτή να παραχωρήσει υποθήκη επί της 
επικαρπίας ή το συμφέρον του δανειστή του επικαρπω-
τή, εφόσον η εγγραφή της υποθήκης γίνεται με τίτλο 
από τον νόμο (άρθρο 1262 ΑΚ) ή από δικαστική απόφα-
ση (άρθρο 1263 ΑΚ), έναντι του συμφέροντος του ψιλού 
κυρίου που ενδέχεται (μετά την αναγκαστική εκτέλεση 
επί της επικαρπίας) να δει ως επικαρπωτή του ακινήτου 
του κάποιον τρίτο (τον υπερθεματιστή) τον οποίο δεν 
χρειάζεται ούτε να γνωρίζει ούτε να εγκρίνει. 

Η ομοιότητα με την ενεχύραση δεσμευμένων μετοχών 
είναι εμφανής: Όπως η επικαρπία δεν μπορεί να μεταβι-
βαστεί (άρθρο 1166 ΑΚ) αλλά μπορεί, κατά τη ρητή νο-
μοθετική πρόβλεψη, να υποθηκευτεί (άρθρο 1259 ΑΚ), 
έτσι και οι δεσμευμένες μετοχές υπόκεινται μεν στους 
περιορισμούς του καταστατικού ως προς τη μεταβίβασή 
τους (άρθρο 43 Ν 4548/2018), αλλά μπορούν να αποτε-
λέσουν αντικείμενο ενεχύρου17. 

Περαιτέρω, γίνεται δεκτό από την κρατούσα γνώμη ότι 
η επικαρπία ακινήτου, ακόμη και αυτή που δεν συμ-
φωνήθηκε ως μεταβιβάσιμη, είναι δεκτική κατάσχεσης, 
όχι μόνο από τον τυχόν ενυπόθηκο δανειστή, αλλά από 

15.  Για τον λόγο αυτόν φαίνεται καταρχήν συνεπής η κρατούσα 
γνώμη στη Γερμανία, η οποία υποβάλλει στους περιορισμούς 
του καταστατικού όχι μόνο το ενέχυρο αλλά και την αναγκα-
στική εκποίηση των δεσμευμένων μετοχών, βλ. υποσ. 5. 

16.  Βλ. ενδεικτικά Απ. Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο, 2010, § 
87, αρ. 3.

17.  Εν προκειμένω είναι αξιομνημόνευτο ότι η επιλογή του νομο-
θέτη για ελεύθερη σύσταση υποθήκης επί επικαρπίας ακινή-
του κατ’ άρθρο 1259 ΑΚ γίνεται παρότι η επικαρπία αντιμε-
τωπίζεται ως κατά κανόνα αμεταβίβαστη και μόνο αν συμφω-
νηθεί διαφορετικά ως μεταβιβάσιμη (άρθρο 1166 εδ. α΄ ΑΚ). 
Στις μετοχές αντιθέτως ο νομοθετικός κανόνας είναι το ελεύ-
θερα μεταβιβάσιμο και οι καταστατικοί περιορισμοί η εξαίρε-
ση από τον κανόνα (άρθρο 41 § 1 εδ. α΄ Ν 4548/2018).
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κάθε δανειστή που διαθέτει εκτελεστό τίτλο18. Και στο 
σημείο αυτό, η ομοιότητα προς τις δεσμευμένες μετοχές 
και την εκεί διαπιστούμενη αξιολόγηση των εκατέρω-
θεν συμφερόντων είναι προφανής: Όπως οι δεσμευμέ-
νες μετοχές υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη 
μεταβίβασή τους, έτσι και η επικαρπία είναι αμεταβίβα-
στη. Σε αμφότερες όμως τις περιπτώσεις επιτρέπεται η 
κατάσχεση προς ικανοποίηση των δανειστών του μετό-
χου ή του επικαρπωτή αντιστοίχως. Επιπλέον, η επιχει-
ρηματολογία της κρατούσας γνώμης για τη θεμελίωση 
του κατασχετού της (αμεταβίβαστης) επικαρπίας είναι 
ομόρροπη προς την επιχειρηματολογία που επιχειρεί-
ται εδώ αναφορικά με τη σύσταση ενεχύρου επί δεσμευ-
μένων μετοχών. Εδώ υποστηρίζεται ότι, αφού ο νόμος 
επιτρέπει την κατάσχεση και αναγκαστική εκποίηση 
των δεσμευμένων μετοχών χωρίς περιορισμούς (άρθρο 
43 § 4 Ν 4548/2018), πρέπει να επιτρέπει και τη σύστα-
ση ενεχύρου επ’ αυτών. Για την κατάσχεση επικαρπί-
ας η επιχειρηματολογία είναι όμοια αλλά προς την αντί-
στροφη κατεύθυνση: Αφού ο νόμος επιτρέπει ρητά τη 
σύσταση υποθήκης επί αμεταβίβαστης επικαρπίας (άρ-
θρο 1259 ΑΚ), πρέπει να επιτρέπει την κατάσχεση και 
αναγκαστική εκποίηση της επικαρπίας και από μη ενυ-
πόθηκους δανειστές του επικαρπωτή19.

2. Απαιτήσεις που συμφωνούνται ως ανεκχώρητες
Η συμφωνία οφειλέτη και δανειστή περί ανεκχώρητου 
μιας απαίτησης καθιστά άκυρη την εκχώρηση που γίνε-
ται παρά ταύτα (άρθρο 466 εδ. α΄ ΑΚ), όπως ακριβώς η 
πρόβλεψη στο καταστατικό ανώνυμης εταιρείας περιο-
ρισμών στη μεταβίβαση μετοχών καθιστά άκυρη τη με-
ταβίβαση που έγινε παρά τους περιορισμούς αυτούς. 
Όπως όμως στις δεσμευμένες μετοχές οι περιορισμοί 
του καταστατικού δεν εμποδίζουν την κατάσχεση και 
αναγκαστική εκποίησή τους, έτσι και η συμφωνία περί 

18.  Από τη νομολογία βλ. ιδίως ΑΠ 1320/2017 (ποιν)· ΑΠ 667/2015 
(ποιν)· ΑΠ 280/2011· ΑΠ 276/2011 (ελεύθερα προσβάσιμες σε 
www.areiospagos.gr). Από τη θεωρία βλ. λ.χ. Απ. Γεωργιά-
δη, ό.π. υποσ. 16, § 76, αρ. 6· Κατρά, Αγωγές Αιτήσεις και 
Ενστάσεις Εμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021, σελ. 
711· Α. Κορνηλάκης, Επικαρπία, 2013, σελ. 108 με περαιτέ-
ρω παραπομπές. Στη θεωρία υποστηρίζεται πάντως και ότι η 
κατάσχεση της επικαρπίας συνιστά είτε κατάσχεση της ίδιας 
της επικαρπίας αν έχει συμφωνηθεί ως μεταβιβαστή είτε κα-
τάσχεση μόνο της άσκησης της επικαρπίας αν αυτή δεν είναι 
μεταβιβάσιμη, βλ. λ.χ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο, 2021, 
αρ. 213.6. Η διαφοροποίηση αυτή πάντως δεν έχει σημασία 
για τους σκοπούς του παρόντος. 

19.  Βλ. για παράδειγμα ΑΠ 280/2011 (www.areiospagos.gr): «Ε-
φόσον […] η επικαρπία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
υποθήκης, άρα και αναγκαστικής εκποίησης υπέρ του ενυ-
πόθηκου δανειστή, αποτελεί για την ταυτότητα του νομικού 
λόγου αντικείμενο κατάσχεσης από όλους τους δανειστές του 
επικαρπωτή και όχι μόνον από τους ενυπόθηκους. Έτσι ο χα-
ρακτήρας της επικαρπίας ως αμεταβίβαστου κατ' αρχήν δι-
καιώματος, δεν εμποδίζει την ανεξάρτητη από τη θέληση του 
επικαρπωτή αναγκαστική μεταβίβαση της επικαρπίας […]».

ανεκχώρητου της απαίτησης δεν εμποδίζει την αναγκα-
στική κατάσχεσή της από δανειστές του δανειστή20. 

Και όσον αφορά λοιπόν τις απαιτήσεις που συμφω-
νούνται ως ανεκχώρητες, η αξιολόγηση των εκατέ-
ρωθεν συμφερόντων είναι όμοια προς την αξιολόγηση 
του άρθρου 43 Ν 4548/2018: Η δικαιοπρακτική βούλη-
ση που περιορίζει τη μεταβίβαση της απαίτησης ή των 
δεσμευμένων μετοχών (συμφωνία περί ανεκχώρητου 
ή καταστατικό της εταιρείας αντιστοίχως), παρότι έχει 
εμπράγματο χαρακτήρα, δεν εμποδίζει την κατάσχε-
ση. Επομένως, τόσο το συμφέρον του οφειλέτη, που 
συμφωνεί το ανεκχώρητο της απαίτησης, να μην επέλ-
θει μεταβολή στο πρόσωπο του δανειστή του όσο και 
το συμφέρον της ολότητας των μετόχων να διατηρούν, 
μέσω της έκδοσης δεσμευμένων μετοχών, τον έλεγχο 
της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας υποχωρούν ένα-
ντι του συμφέροντος των δανειστών του δανειστή ή των 
δανειστών του μετόχου να προβούν σε κατάσχεση της 
απαίτησης ή των δεσμευμένων μετοχών για να ικανο-
ποιήσουν τις απαιτήσεις τους. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η διάταξη 
του άρθρου 10 § 8 Ν 3156/2003 για την τιτλοποίηση 
απαιτήσεων, δεδομένου ότι και η τιτλοποίηση απαιτή-
σεων συνιστά σαφώς παροχή ασφάλειας επί απαιτή-
σεων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων από την έκδοση 
ομολογιακού δανείου. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η 
συμφωνία περί ανεκχώρητου της απαίτησης δεν εμπο-
δίζει την τιτλοποίησή της, ήτοι την παροχή ασφάλειας 
επ’ αυτής. Η εν λόγω ρύθμιση προσομοιάζει στη λύση 
που προτείνεται εδώ για την ενεχύραση δεσμευμένων 
μετοχών: Σε αμφότερες τις περιπτώσεις (δεσμευμένες 
μετοχές και ανεκχώρητες απαιτήσεις) το συμφέρον αυ-
τού που ωφελείται εκάστοτε από τους περιορισμούς στη 
μεταβίβαση (των δεσμευμένων μετοχών ή των ανεκχώ-
ρητων απαιτήσεων αντιστοίχως), το συμφέρον δηλα-
δή είτε των υπολοίπων μετόχων (όσον αφορά τις δε-
σμευμένες μετοχές) είτε του οφειλέτη (όσον αφορά τις 
ανεκχώρητες απαιτήσεις), υποχωρεί έναντι του συμφέ-
ροντος του φορέα του οικείου περιουσιακού στοιχείου 
(και ενδεχομένως των δανειστών του), του μετόχου δη-
λαδή ή του δανειστή των ανεκχώρητων απαιτήσεων, να 
παράσχει ασφάλεια επί του δικαιώματός του. 

20.  Σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη ο κανόνας του άρθρου 464 
ΑΚ δεν καθιστά απλώς ανεκχώρητες τις ακατάσχετες απαιτή-
σεις, όπως προκύπτει από το γράμμα της διάταξης, αλλά και 
τις ανεκχώρητες απαιτήσεις ακατάσχετες, εκτός αν το ανεκ-
χώρητο θεμελιώνεται σε συμφωνία μεταξύ δανειστή και οφει-
λέτη κατ’ άρθρο 466 εδ. α΄ ΑΚ, οπότε η απαίτηση παραμένει 
κατασχετή, βλ. λ.χ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό, 2018, § 27, 
αρ. 46· Γ. Γεωργιάδη, σε ΣΕΑΚ Γεωργιάδη, 2010, άρθρ. 464, 
αρ. 2. Στο ίδιο συμπέρασμα υπέρ του κατασχετού των απαι-
τήσεων που συμφωνούνται ως ανεκχώρητες καταλήγει κα-
νείς αν θεωρήσει, αντίθετα προς την κρατούσα γνώμη, ότι το 
άρθρο 464 ΑΚ δεν καταλαμβάνει και δεν καθιστά ακατάσχε-
τες τις ανεκχώρητες απαιτήσεις, αλλά μόνο τις ακατάσχετες 
απαιτήσεις ανεκχώρητες.
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3. Η ισόβια πρόσοδος
Τέλος, η νομοθετική αξιολόγηση που αφορά τις ανεκ-
χώρητες απαιτήσεις διαπιστώνεται και στη διάταξη του 
άρθρου 843 § 1 ΑΚ για την ισόβια πρόσοδο. Αν συμφω-
νηθεί ότι η απαίτηση από σύμβαση για ισόβια πρόσοδο 
δεν εκχωρείται, η συμφωνία αυτή καθιστά άκυρη τυ-
χόν εκχώρηση κατ’ άρθρο 466 ΑΚ. Όπως όμως προκύ-
πτει εξ αντιδιαστολής από τη ρύθμιση του άρθρου 843 § 
2 ΑΚ, το ανεκχώρητο δεν εμποδίζει την κατάσχεση της 
απαίτησης. Κι εδώ τα συμφέροντα των δανειστών του 
δικαιούχου της ισόβιας προσόδου να ικανοποιήσουν διά 
της κατάσχεσης τις απαιτήσεις τους κατά του δικαιού-
χου προκρίνονται έναντι των συμφερόντων του υποχρέ-
ου της ισόβιας προσόδου να μην επέλθει μεταβολή στο 
πρόσωπο του δικαιούχου. 

Η αντίθετη στάθμιση γίνεται μόνο όσον αφορά την πρό-
σοδο από χαριστική αιτία, όπου ο υπόχρεος μπορεί να 
ορίσει ότι οι σχετικές απαιτήσεις (όχι απλώς δεν εκχω-
ρούνται αλλά και επιπλέον) δεν κατάσχονται: Υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 843 § 2 ΑΚ το συμφέρον των 
δανειστών του δικαιούχου της ισόβιας προσόδου υπο-
χωρεί έναντι του (ηθικού) συμφέροντος του υποχρέου 
να μην λαμβάνει άλλος την ισόβια πρόσοδο που συστή-
νει υπέρ συγκεκριμένου προσώπου. 

Ε. Αντεπιχείρημα από το άρθρο 1247 εδ. α΄ ΑΚ;
Ως επιχείρημα υπέρ της εφαρμογής των περιορισμών 
του καταστατικού επί της σύστασης ενεχύρου θα μπο-
ρούσε να αναφέρει κανείς το άρθρο 1247 εδ. α΄ ΑΚ21 
που θέτει ως προϋπόθεση για τη σύσταση ενεχύρου επί 
δικαιώματος να είναι μεταβιβάσιμο: Αν οι δεσμευμένες 
μετοχές δεν μεταβιβάζονται ελεύθερα αλλά μόνο υπό 
τους όρους που θέτει το καταστατικό, το ίδιο θα πρέπει 
να γίνει δεκτό και για το ενέχυρο22.

Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό δεν θα ήταν πειστικό. Το 
άρθρο 1247 εδ. α΄ ΑΚ έχει τον χαρακτήρα γενικής διά-
ταξης που εφαρμόζεται όταν από τις εκάστοτε ειδικές 
διατάξεις που διέπουν κάποιο δικαίωμα δεν προκύ-
πτει κάτι διαφορετικό ως προς την ενεχύραση του δι-
καιώματος αυτού. Με άλλα λόγια, το άρθρο 1247 εδ. 
α΄ ΑΚ ακολουθεί πάντοτε την κρίση ως προς το αν οι ει-
δικές διατάξεις που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο 
δικαίωμα επιτρέπουν ή όχι την ενεχύραση, εφαρμόζε-
ται δε μόνο αν από την ερμηνεία των εν λόγω διατά-
ξεων δεν προκύπτει το επιτρεπτό ή μη της ενεχύρασης. 
Για τον λόγο αυτόν, το άρθρο 1247 εδ. α΄ ΑΚ δεν μπο-

21.  Πρβλ. Αντωνόπουλο, ό.π. υποσ. 4, άρθρ. 84, αρ. 9 (για τις 
ΙΚΕ).

22.  Το επιχείρημα αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στις ΕΠΕ και ΙΚΕ 
στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων 
εν ζωή απαγορεύεται εντελώς (επιτρεπτώς κατ’ άρθρα 84 § 2 
Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ και 28 § 1 Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ). 
Στις ανώνυμες εταιρείες αντιθέτως δεν επιτρέπεται η πλήρης 
απαγόρευση της μεταβίβασης· βλ. άρθρο 43 § 2 Ν 4548/2018: 
« […] Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέ-
πεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη».

ρεί να προσφέρει πραγματικά κάποιο επιχείρημα ούτε 
υπέρ ούτε κατά της ενεχύρασης των δεσμευμένων με-
τοχών. Επειδή από την ερμηνεία των διατάξεων που δι-
έπουν τις δεσμευμένες μετοχές προκύπτει ότι η σύστα-
ση ενεχύρου επ’ αυτών δεν καταλαμβάνεται από τους 
περιορισμούς του καταστατικού, το άρθρο 1247 εδ. α΄ 
ΑΚ δεν βρίσκει καν πεδίο εφαρμογής· το ζήτημα λύνε-
ται απευθείας εντός της νομοθεσίας για τις δεσμευμέ-
νες μετοχές. 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν εν προκειμένω δύο εκδο-
χές: Είτε πείθεται κανείς από την ανάλυση που προηγή-
θηκε όσον αφορά τις κρίσιμες νομοθετικές αξιολογήσεις 
και την ερμηνεία της νομοθεσίας για τις δεσμευμένες με-
τοχές, οπότε οφείλει να θεωρήσει ότι το άρθρο 1247 εδ. 
α΄ ΑΚ δεν εφαρμόζεται, ως γενικότερο έναντι των ειδι-
κότερων διατάξεων του δικαίου της ανώνυμης εταιρεί-
ας, είτε δεν πείθεται οπότε οδηγείται στο συμπέρασμα 
ότι οι περιορισμοί του καταστατικού για τις δεσμευμέ-
νες μετοχές εφαρμόζονται και στη σύσταση ενεχύρου. 
Για το τελευταίο αυτό συμπέρασμα δεν χρειάζεται επι-
πρόσθετα η επίκληση του άρθρου 1247 εδ. α΄ ΑΚ23. 

ΣΤ. Τα δικαιώματα ψήφου
Η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω, ότι 
δηλαδή είναι ελεύθερη η σύσταση ενεχύρου επί δεσμευ-
μένων μετοχών αφού επιτρέπεται η κατάσχεση και ανα-
γκαστική εκποίηση, ισχύει μόνο στο μέτρο που η σύστα-
ση του ενεχύρου δημιουργεί απλώς προνόμιο υπέρ του 
ενεχυρούχου δανειστή από τη διανομή του πλειστηριά-
σματος. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης ενεχύρου ο ενε-
χυρούχος δανειστής μπορεί να αποκτά και συμμετοχικά 
δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα ψήφου του ενεχυ-
ραστή, ήδη στο χρονικό διάστημα πριν από την αναγκα-
στική εκποίηση του ενεχύρου (άρθρα 1245 ΑΚ και 54 Ν 
4548/2018). Για τα δικαιώματα αυτά, η επιχειρηματολο-
γία που αναπτύχθηκε δεν ασκεί επιρροή. Τίθεται λοιπόν 
το ερώτημα αν οι περιορισμοί του καταστατικού για τη 
μεταβίβαση μετοχών καταλαμβάνουν τις συμφωνίες με-
ταξύ ενεχυραστή και ενεχυρούχου δανειστή να ασκεί ο 
τελευταίος τα συμμετοχικά δικαιώματα που απορρέουν 
από τις ενεχυρασμένες μετοχές. 

Στο ερώτημα αυτό προσήκει καταφατική απάντηση24: 
Η απόκτηση των συμμετοχικών δικαιωμάτων από τον 
ενεχυρούχο δανειστή προϋποθέτει τήρηση των προϋ-
ποθέσεων που θέτει το καταστατικό για τη μεταβίβα-
ση των μετοχών, εφόσον ασφαλώς οι περιορισμοί αυτοί 
μπορούν να εφαρμοστούν επί των σχετικών συμφωνι-
ών μεταξύ μετόχου και ενεχυρούχου δανειστή. Έτσι, αν 

23.  Για τον λόγο αυτόν δεν χρειάζεται να εξεταστεί εδώ αν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του 1247 εδ. α΄ ΑΚ πληρούνται εν 
προκειμένω και συγκεκριμένα αν οι περιορισμοί στη μεταβί-
βαση των μετοχών εξομοιώνονται με το μη μεταβιβάσιμο του 
δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 1247 εδ. α΄ ΑΚ (βλ. 
και υποσ. 22).

24. Έτσι πειστικά Σωτηρόπουλος, ό.π. υποσ. 8, αρ. 123.
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το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει έγκριση του 
διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης για 
την μεταβίβαση μετοχών (άρθρο 43 § 1 Ν 4548/2018), 
η έγκριση αυτή θα πρέπει να ληφθεί και για την συμ-
φωνία περί άσκησης από τον ενεχυρούχο δανειστή των 
συμμετοχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις δε-
σμευμένες μετοχές. Άλλου είδους όμως περιορισμοί που 
μπορεί να προβλέπει το καταστατικό για τη μεταβίβαση 
μετοχών, ανάλογα με τη φύση τους, συχνά δεν θα βρί-
σκουν πεδίο εφαρμογής, όσον αφορά τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή, ούτε 
αναλόγως εφαρμοζόμενοι. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδί-
ως για τους περιορισμούς που προβλέπει (ενδεικτικά) 
το άρθρο 43 § 2 Ν 4548/201825. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τη 
(συμπληρωτική) ερμηνεία του καταστατικού26, η παρο-
χή των δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή 
δεν θα πληροί τους όρους του καταστατικού και δεν θα 
είναι επιτρεπτή. Αν παρά ταύτα περιληφθεί στη σύμ-
βαση ενεχύρασης τέτοιος όρος, αυτός θα είναι άκυρος 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 43 § 2 τελ. εδ. Ν 
4548/2018.

Η τήρηση των όρων του καταστατικού για τη μεταβί-
βαση των δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανει-
στή θεμελιώνεται στη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφε-
ρόντων που κάνει ο νόμος όσον αφορά τη μεταβίβαση 
των δεσμευμένων μετοχών. Όπως αναπτύσσεται παρα-
πάνω, το συμφέρον της ολότητας των μετόχων να ελέγ-
χουν, με βάση τους όρους του καταστατικού, την είσοδο 
νέων μετόχων στην εταιρεία υποχωρεί έναντι του συμ-
φέροντος των δανειστών κάθε μετόχου να ικανοποιή-
σουν αναγκαστικά τις απαιτήσεις τους από τις μετοχές. 
Όμως η παροχή δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο 
δανειστή υπερβαίνει τον σκοπό της ικανοποίησης των 
απαιτήσεών του. Η τελευταία πραγματοποιείται απο-
κλειστικά μέσω της αναγκαστικής εκποίησης των με-
τοχών, διά της οποίας ο υπερθεματιστής αποκτά τις με-
τοχές και φυσικά τα οικεία δικαιώματα ψήφου. Για το 
διάστημα πριν από την εκποίηση αυτή, η χορήγηση δι-

25.  Ως παράδειγμα άλλου, πλην της έγκρισης από όργανο της 
εταιρείας, όρου που αναφέρεται μεν σε μεταβίβαση μετοχών 
αλλά πρέπει να τηρηθεί και στην παροχή δικαιωμάτων ψή-
φου στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι η απαίτηση του κατα-
στατικού για συμβολαιογραφικό τύπο (πρβλ. Τριανταφυλλά-
κη, ΕΕμπΔ 2020, 909 επ). Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία 
για την παροχή των δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο 
δανειστή (όχι όμως και η συμφωνία περί ενεχύρου) θα πρέ-
πει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο για να είναι 
έγκυρη. Αν λοιπόν η σχετική ρήτρα έχει ενσωματωθεί απλώς 
στο ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας με το οποίο συ-
στάθηκε το ενέχυρο, το μεν ενέχυρο είναι έγκυρο κατ’ άρθρο 
1211 εδ. β΄ ΑΚ, αφού, όπως υποστηρίζεται εδώ, δεν εφαρμό-
ζονται στο ενέχυρο οι περιορισμοί του καταστατικού για τις 
δεσμευμένες μετοχές, όχι όμως και η συμφωνία για την άσκη-
ση των δικαιωμάτων ψήφου από τον ενεχυρούχο δανειστή.

26.  Γενικά για τη συμπληρωτική ερμηνεία βλ. Παπαδημητρόπου-
λο, Η συμπληρωτική ερμηνεία των δικαιοπραξιών, 2009, pas-
sim, και ειδικά για τη συμπληρωτική ερμηνεία του καταστα-
τικού ανώνυμης εταιρείας § 8, αρ. 339. 

καιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή δεν απαι-
τείται για την ικανοποίηση της ασφαλιζόμενης με το 
ενέχυρο απαίτησης και προσομοιάζει μάλλον στην οικει-
οθελή μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών, η οποία 
προϋποθέτει, με ποινή ακυρότητας, την τήρηση των πε-
ριορισμών του καταστατικού. Η στάθμιση επομένως του 
νομοθέτη υπέρ του συμφέροντος της ολότητας των με-
τόχων να διατηρούν υπό έλεγχο τη συμμετοχή τρίτων 
στην εταιρεία με βάση τους οικείους καταστατικούς πε-
ριορισμούς βρίσκει εφαρμογή και εν προκειμένω. 

Βεβαίως, ο ενεχυρούχος δανειστής χρειάζεται σε ορι-
σμένες περιπτώσεις προστασία από τυχόν καταχρηστι-
κή συμπεριφορά του ενεχυραστή όσον αφορά την άσκη-
ση των δικαιωμάτων ψήφου. Ιδίως δεν αποκλείεται ο 
ενεχυραστής μέτοχος, ενόψει επικείμενης αναγκαστι-
κής εκποίησης των μετοχών του, να ενεργεί, ψηφίζο-
ντας στη γενική συνέλευση της εταιρείας, σκόπιμα προς 
βλάβη των εταιρικών συμφερόντων και έμμεσα προς 
βλάβη του ενεχυρούχου δανειστή διά της μείωσης της 
αξίας της εταιρικής περιουσίας και έτσι της αξίας των 
ενεχυρασμένων μετοχών. Ωστόσο, η ανάγκη προστα-
σίας του ενεχυρούχου δανειστή δεν δικαιολογεί την 
παράκαμψη των περιορισμών του καταστατικού. Στις 
περιπτώσεις αυτές το ζήτημα θα πρέπει μάλλον να αντι-
μετωπιστεί ad hoc με πρόωρη πώληση των ενεχυρα-
σμένων μετοχών κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 
1228 ΑΚ ή και με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την 
προστασία του ενεχυρούχου δανειστή από την σκόπιμη 
απαξίωση του ενεχυράσματος (βασικά κατ’ άρθρα 731-
732 ΚΠολΔ). Συνήθως πάντως αυτού του είδους η συ-
μπεριφορά του ενεχυραστή θα συνιστά καταχρηστική 
άσκηση δικαιώματος κατ’ άρθρο 281 ΑΚ έναντι και των 
λοιπών μετόχων, η οποία θα δικαιολογεί την ενεργοποί-
ηση και των τελευταίων (πρβλ. άρθρο 137 § 2 περ. β΄ 
Ν 4548/2018) προς αποτροπή εν τέλει (έμμεσα) και της 
βλάβης του ενεχυρούχου δανειστή από τη συμπεριφο-
ρά του ενεχυραστή μετόχου. 

Ζ. Ενέχυρο για οφειλή τρίτου
Η εδώ υποστηριζόμενη άποψη βασίζεται αποφασιστι-
κά στη διαπίστωση ότι ο νόμος (43 § 4 Ν 4548/2018) 
επιτρέπει την αξιοποίηση των δεσμευμένων μετοχών 
χωρίς τήρηση των όρων του καταστατικού στο πλαί-
σιο αναγκαστικής εκποίησης προς ικανοποίηση απαιτή-
σεων δανειστών του μετόχου. Ενόψει τούτου, θα μπο-
ρούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η παροχή ενεχύρου επί 
δεσμευμένων μετοχών επιτρέπεται μόνο εφόσον ασφα-
λίζει απαίτηση κατά του ίδιου του ενεχυραστή και όχι 
προς εξασφάλιση υποχρέωσης τρίτου. Διότι μόνο τότε 
η κατάσταση συμφερόντων που δημιουργεί το ενέχυρο 
εμφανίζει την αναγκαία ομοιότητα προς την κατάστα-
ση συμφερόντων που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 
αναγκαστικής εκποίησης των δεσμευμένων μετοχών, 
με αποτέλεσμα η παροχή ενεχύρου προς ικανοποίηση 
οφειλής τρίτου να μην καλύπτεται από τις οικείες νομο-
θετικές αξιολογήσεις. 
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Το επιχείρημα αυτό όμως δεν κρίνεται εν τέλει πειστικό. 
Καταρχάς, είναι ούτως ή άλλως εύκολη η παράκαμψη 
της απαγόρευσης με δημιουργία οφειλής του ίδιου του 
ενεχυραστή, παράλληλα προς την οφειλή τρίτου: Ο ενε-
χυραστής μπορεί λ.χ. να συμφωνήσει με τον δανειστή 
τη σωρευτική αναδοχή χρέους για την οφειλή του τρί-
του κατ’ άρθρο 477 ΑΚ. Εν συνεχεία μπορεί να συστήσει 
ενέχυρο επί των δεσμευμένων μετοχών προς εξασφάλι-
ση της απαίτησης του δανειστή κατά του ίδιου του ενε-
χυραστή, με ταυτόχρονη συμφωνία μεταξύ ενεχυραστή 
και ενεχυρούχου δανειστή ότι ο δανειστής θα επιδιώξει 
την είσπραξη της απαίτησης αποκλειστικά από το ενέ-
χυρο και όχι από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του 
ενεχυραστή27. Με μια τέτοια συμφωνία (pactum de non 
petendo), το ενέχυρο τυπικά μεν ασφαλίζει απαίτηση 
κατά του ενεχυραστή, ουσιαστικά όμως ασφαλίζει απαί-
τηση κατά του τρίτου28. 

Βεβαίως, θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι μια τέ-
τοια προσπάθεια συνιστά καταστρατήγηση της απαγό-
ρευσης και συνεπώς η σύσταση του ενεχύρου επί των 
δεσμευμένων μετοχών θα είναι τότε άκυρη. Ωστόσο, ο 
ενεχυραστής μπορεί πάντοτε να αναλάβει προσωπικά 
έναντι του δανειστή την ευθύνη για την υποχρέωση του 
τρίτου (λ.χ. ως εγγυητής), χωρίς οποιονδήποτε περι-
ορισμό ως προς την υπεγγυότητα της συνολικής προ-
σωπικής του περιουσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 
ενέχυρο επί των δεσμευμένων μετοχών παρέχεται προς 
εξασφάλιση ιδίας υποχρέωσης του ενεχυραστή και, ελ-
λείψει οποιουδήποτε περεταίρω περιορισμού, δεν γεν-
νά ζήτημα καταστρατήγησης. 

Αν όμως μια τέτοια διαφοροποίηση των δύο περιπτώσε-
ων (ανάληψη υποχρέωσης από τον ενεχυραστή με και 
χωρίς pactum de non petendo κατά τα προαναφερόμε-
να) ήταν ορθή, το ζήτημα της εγκυρότητας του ενεχύ-
ρου επί των δεσμευμένων μετοχών θα εξαρτιόταν τε-
λικά από τα (ενοχικά) δικαιώματα του ενεχυρούχου 
δανειστή έναντι του ενεχυραστή και τη διαμόρφωση της 
μεταξύ τους (ενοχικής) σχέσης: Αν ο δανειστής μπορεί 
να στραφεί και προσωπικά κατά του ενεχυραστή για 
την είσπραξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης, το ενέ-
χυρο θα ήταν έγκυρο, αφού δεν θα μπορούσε να γίνει 
λόγος για καταστρατήγηση. Αν αντιθέτως δεν μπορεί, 
λόγω κάποιου pactum de non petendo που περιορίζει 
την υπεγγυότητα της υπόλοιπης περιουσίας του ενεχυ-
ραστή, το ενέχυρο θα ήταν άκυρο λόγω καταστρατήγη-
σης. Ωστόσο, τα ενοχικά δικαιώματα του ενεχυρούχου 
δανειστή έναντι του ενεχυραστή και η εν γένει ενοχική 
τους σχέση δεν αφορούν τους λοιπούς μετόχους (ή άλ-
λους τρίτους), διότι, λόγω της σχετικότητας των ενο-

27.  Το ίδιο ασφαλώς μπορεί να συμφωνηθεί και σε περίπτωση πα-
ροχής εγγύησης από τον ενεχυραστή για την οφειλή του τρί-
του και σύστασης του ενεχύρου προς εξασφάλιση της απαίτη-
σης του δανειστή κατά του ενεχυραστή ως εγγυητή. 

28.  Οι περιπτώσεις που εξετάζονται εδώ αφορούν ανάληψη χρέ-
ους από τον ενεχυραστή που γίνεται σοβαρά και όχι εικο-
νικά κατ’ άρθρο 138 ΑΚ (για το ζήτημα αυτό βλ. παραπά-
νω υπό Γ.).

χών, δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την έν-
νομη θέση τους. Συνακόλουθα, η ενοχική σχέση μεταξύ 
ενεχυραστή και ενεχυρούχου δανειστή δεν μπορεί να 
αποτελεί κριτήριο ως προς το εύρος και τις έννομες συ-
νέπειες των περιορισμών του καταστατικού για τις δε-
σμευμένες μετοχές (εν προκειμένω ως προς το κύρος 
του ενεχύρου που συστήνεται επ’ αυτών), αφού οι πε-
ριορισμοί αυτοί έχουν τεθεί ακριβώς για την προστασία 
των συμφερόντων των λοιπών μετόχων, τα οποία όμως 
δεν αγγίζουν οι ενοχικές ρυθμίσεις στη σχέση ενεχυρα-
στή και ενεχυρούχου δανειστή. 

Στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή επιτρέπεται ακώλυ-
τα η σύσταση ενεχύρου και προς εξασφάλιση οφειλής 
τρίτου, οδηγεί πάντως και η σύγκριση προς την αντί-
στοιχη ρύθμιση για την υποθήκη επί επικαρπίας29: Ακό-
μη και όταν (όπως συμβαίνει κατά κανόνα – άρθρο 1166 
εδ. α΄ ΑΚ) η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη, επιτρέπεται 
πάντως η σύσταση υποθήκης όχι μόνο για εξασφάλιση 
χρέους του ίδιου του επικαρπωτή, αλλά, αφού ο νόμος 
(άρθρο 1259 ΑΚ) δεν διακρίνει, και για χρέος τρίτου. Η 
κατάσταση συμφερόντων είναι όμοια και στην περίπτω-
ση των δεσμευμένων μετοχών, πράγμα που δικαιολογεί 
την υιοθέτηση όμοιων λύσεων. 

Αν υιοθετήσει κανείς τη λύση που προτείνεται εδώ, είναι 
περαιτέρω συνεπές να γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται και η 
μετενεχύραση των δεσμευμένων μετοχών από τον ενε-
χυρούχο δανειστή υπό τους όρους του άρθρου 1224 εδ. 
β΄ ΑΚ, με συναίνεση δηλαδή του ενεχυραστή. Υπενθυ-
μίζεται ότι με τη μετενεχύραση συστήνεται περαιτέρω 
δικαίωμα ενεχύρου επί του ενεχυράσματος προς εξα-
σφάλιση υποχρέωσης του ενεχυρούχου δανειστή έναντι 
δικού του δανειστή. Το ενέχυρο αυτό (επόμενης τάξης 
σε σχέση με το αρχικό ενέχυρο) λειτουργεί σαν να το 
είχε συστήσει ο ίδιος ο κύριος του πράγματος προς εξα-
σφάλιση χρέους τρίτου (του ενεχυρούχου δανειστή)30. 
Συνεπώς, η μετενεχύραση δεσμευμένων μετοχών συνι-
στά στην ουσία μια ειδική περίπτωση ενεχύρασης για 
οφειλή τρίτου (γίνεται από τον ενεχυρούχο δανειστή με 
συναίνεση του ενεχυραστή και καταλαμβάνει μετοχές 
επί των οποίων έχει ήδη συσταθεί ενέχυρο προηγούμε-
νης τάξης) και δεν δημιουργεί ιδιαίτερα ζητήματα στην 
παρούσα προβληματική.

Εννοείται βεβαίως ότι και για το περαιτέρω ενέχυρο που 
συστήνεται κατ’ άρθρο 1224 εδ. β΄ ΑΚ η μεταφορά των 
δικαιωμάτων ψήφου στον (περαιτέρω) ενεχυρούχο δα-
νειστή υπόκειται στους περιορισμούς του καταστατικού 
για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών, σύμφω-
να με όσα προαναφέρονται ήδη για την πρώτη ενεχύ-
ραση31.

29. Βλ. παραπάνω υπό Δ.
30.  Για τις δημιουργούμενες έννομες σχέσεις σε περίπτωση με-

τενεχύρασης βλ. Παπαδημητρόπουλο, σε ΣΕΑΚ Γεωργιάδη, 
2013, άρθρ. 1224, αρ. 14.

31. Βλ. παραπάνω υπό ΣΤ.



ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ                                                                                                                      ΜΕΛΕΤΕΣ

Online πρόσβαση σε ΕφΑΔΠολΔ στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr 285

Η. Ενέχυρο βάσει άλλων διατάξεων
Αν το ενέχυρο επί των δεσμευμένων μετοχών συστήνε-
ται βάσει του ΝΔ 17.7/13.8.1923, οι διατάξεις του νο-
μοθετήματος αυτού παρέχουν ορισμένες διευκολύνσεις 
στον ενεχυρούχο δανειστή συγκριτικά προς το ενέχυρο 
του ΑΚ. Παρά ταύτα, οι κρίσιμες νομοθετικές αξιολογή-
σεις, όπως διαπιστώνονται προηγουμένως, μένουν και 
στο πλαίσιο του εν λόγω ΝΔ ανεπηρέαστες. Συνεπώς, οι 
λύσεις που προκρίνονται παραπάνω μένουν κατά βάση 
οι ίδιες.

Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό και για το ενέχυρο που 
παρέχεται δυνάμει του Ν 3301/2004. Βεβαίως, το άρ-
θρο 4 Ν 3301/2004 διευρύνει κατά πολύ τις δυνατότητες 
του ενεχυρούχου δανειστή να προβεί σε ρευστοποίηση 
του ενεχύρου. Πράγματι, στο πλαίσιο του Ν 3301/2004 
η ρευστοποίηση επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας μεταξύ ενεχυραστή και ενεχυρούχου δα-
νειστή χωρίς ανάγκη τήρησης περαιτέρω διατυπώσε-
ων (βλ. άρθρο 4 § 3) ακόμη και με εκούσια πώληση και 
μεταβίβαση των μετοχών ή κτήση της κυριότητάς τους 
από τον ίδιο τον ενεχυρούχο δανειστή και συμψηφισμό 
του τιμήματος ή της αξίας τους με τις ασφαλιζόμενες 
απαιτήσεις (άρθρο 4 § 1). 

Παρά ταύτα, οι δυνατότητες αυτές εν τέλει δεν μεταβάλ-
λουν την ουσία του ενεχύρου που παρέχεται βάσει του 
Ν 3301/2004 σε σχέση με το ενέχυρο του ΑΚ ως προς το 
κρίσιμο, ενόψει των αξιολογήσεων του νόμου, μέγεθος: 
Ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί, όταν το χρέος κατα-
στεί απαιτητό32, να προκαλέσει μεταβίβαση των ενεχυ-
ρασμένων μετοχών είτε στον ίδιο είτε σε τρίτο πρόσω-
πο προς ικανοποίηση των ασφαλιζόμενων απαιτήσεών 
του. Το αν αυτός που θα αποκτήσει τις μετοχές θα είναι 
ο ίδιος ο ενεχυρούχος δανειστής ή άλλο πρόσωπο δεν 
είναι κρίσιμο για τους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι, 
όπως αναλύεται παραπάνω33, είναι ούτως ή άλλως υπο-
χρεωμένοι να ανεχτούν την είσοδο τρίτου στην εταιρεία 
σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης των δεσμευμέ-
νων μετοχών. Άλλωστε, και στο πλαίσιο της αναγκαστι-
κής κατάσχεσης δεσμευμένων μετοχών βάσει των δια-
τάξεων του κοινού δικαίου, υπερθεματιστής μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο κατάσχων δανειστής. 

Ομοίως δεν είναι κρίσιμο για τους υπόλοιπους μετόχους 
αν η εκποίηση των ενεχυρασμένων μετοχών θα γίνει 
μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού ή ελεύθερα από 
τον ενεχυρούχο δανειστή, σύμφωνα με όσα προβλέπει 
ο Ν 3301/2004 και η σχετική ενεχυρική συμφωνία. Δι-
ότι το αν ο ενεχυραστής διασφαλίζεται σε κάθε περί-
πτωση από τα εχέγγυα ενός δημόσιου αναγκαστικού 
πλειστηριασμού για την επίτευξη του μέγιστου δυνα-
τού τιμήματος ώστε να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυ-

32.  Για την ακρίβεια όταν λάβει χώρα «γεγονός που συνεπάγεται 
αναγκαστική εκτέλεση» (άρθρο 4 § 1 Ν 3301/2004), το οποίο 
έχει την έννοια που του προσδίδει ο ορισμός του άρθρου 2 § 
1 περ. ιβ΄ Ν 3301/2004. 

33. Υπό Γ.

νατό βαθμό οι υποχρεώσεις του (αναγκαστική εκτέλε-
ση κατά τις γενικές διατάξεις) ή αν, όπως προβλέπει ο Ν 
3301/2004, μπορεί να παραιτηθεί έγκυρα από την προ-
στασία αυτή συμφωνώντας με τον ενεχυρούχο δανειστή 
μια διαφορετική διαδικασία ρευστοποίησης, αυτό αφο-
ρά αποκλειστικά την έννομη θέση του μετόχου/ενεχυ-
ραστή και δεν επηρεάζει την έννομη θέση των υπολοί-
πων μετόχων. Συνεπώς, δεν μπορεί να είναι κρίσιμο για 
το εύρος και τις έννομες συνέπειες των όρων του κατα-
στατικού που αποσκοπούν στην προστασία τους, όπως 
εν προκειμένω οι καταστατικοί περιορισμοί για τις δε-
σμευμένες μετοχές. 

Διαφορετικό είναι όμως το ζήτημα όσον αφορά τα δι-
καιώματα του ενεχυρούχου δανειστή στο χρονικό διά-
στημα προτού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι ασφαλι-
ζόμενες απαιτήσεις και ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
ρευστοποίησης του ενεχύρου σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην ενεχυρική συμφωνία. Πράγματι, ο Ν 
3301/2004 προβλέπει (άρθρο 5) εκτεταμένα δικαιώ-
ματα χρήσης της εμπράγματης ασφάλειας από την 
πλευρά του ενεχυρούχου δανειστή ήδη προτού καταστεί 
ληξιπρόθεσμο το ασφαλιζόμενο χρέος. Στην παρούσα 
μελέτη δεν μπορεί να αναλυθούν όλες οι πιθανές πε-
ριπτώσεις χρήσης από τον ενεχυρούχο δανειστή των δε-
σμευμένων μετοχών που έχουν ενεχυραστεί. Οπωσδή-
ποτε όμως ορισμένες τουλάχιστον από τις χρήσεις που 
μπορεί να επιτρέπει η σχετική σύμβαση στον ενεχυρού-
χο δανειστή έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή είτε 
του ίδιου του ενεχυρούχου δανειστή είτε κάποιου τρίτου 
στα εταιρικά πράγματα. Για παράδειγμα, αν η σύμβα-
ση ενεχύρασης επιτρέπει στον ενεχυρούχο δανειστή την 
περαιτέρω μεταβίβαση των ενεχυρασμένων μετοχών σε 
τρίτους προτού λάβει χώρα γεγονός που συνεπάγεται 
αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ορισμό του άρθρου 2 § 
1 περ. ιβ΄ Ν 3301/2004, η κατάσταση που δημιουργεί-
ται προσομοιάζει στη μεταβίβαση των δεσμευμένων με-
τοχών από τον μέτοχο. Ως εκ τούτου και η μεταβίβαση 
από τον ενεχυρούχο δανειστή των δεσμευμένων μετο-
χών σε τρίτους υπόκειται στους οικείους περιορισμούς 
του καταστατικού όπως η μεταβίβαση από τον ίδιο τον 
μέτοχο· διαφορετικά θα είναι άκυρη. 

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για κάθε άλλη χρήση 
η οποία συνεπάγεται συμμετοχή του ενεχυρούχου δα-
νειστή ή τρίτων στα εταιρικά πράγματα, όπως ιδίως η 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από τον ενεχυρούχο δα-
νειστή ή τρίτους, προτού το χρέος καταστεί ληξιπρό-
θεσμο και ρευστοποιηθεί το ενέχυρο με τους όρους που 
προβλέπει η ενεχυρική σύμβαση. Αντίστροφα, χρήσεις 
που δεν συνεπάγονται τέτοια συμμετοχή πρέπει να θε-
ωρηθούν επιτρεπτές. Εδώ υπάγεται ιδίως η περαιτέρω 
ενεχύραση των δεσμευμένων μετοχών από τον ενεχυ-
ρούχο δανειστή σε τρίτο34, υπό την προϋπόθεση όμως 
είτε ότι τα δικαιώματα ψήφου παραμένουν στον αρχι-
κό ενεχυραστή (στον μέτοχο) είτε ότι παραχωρούνται 

34. Βλ. παραπάνω υπό Ζ.
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μεν στον (περαιτέρω) ενεχυρούχο δανειστή με τήρηση 
όμως των όρων του καταστατικού που ισχύουν και για 
τη μεταβίβαση35. 

Θ. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση
Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών υπόκειται 
στους περιορισμούς του καταστατικού και καθίσταται 
άκυρη αν δεν τηρηθούν αυτοί ανεξάρτητα από την αιτία 
στην οποία θεμελιώνεται η μεταβίβαση. Κατά τούτο, η 
μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών που γίνεται με σκο-
πό την εξασφάλιση απαιτήσεων του αποκτώντος κατά 
του μετόχου ή τρίτου (καταπιστευτική αιτία) δεν διαφέ-
ρει έναντι μεταβιβάσεων για άλλες αιτίες (πώληση, δω-
ρεά κ.λπ.)36. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του καταστατικού 
η (εξασφαλιστική) μεταβίβαση θα είναι άκυρη. 

Δεν αποτελεί απόκλιση από τη θέση αυτή η επισήμαν-
ση ότι είναι επιτρεπτή η εξασφαλιστική μεταβίβαση των 
δεσμευμένων μετοχών εφόσον δεν εγγράφεται στο βι-
βλίο μετόχων της εταιρείας κατ’ άρθρο 41 § 1 εδ. α΄ Ν 
4548/2018. Διότι στην περίπτωση αυτή μέτοχος έναντι 
της εταιρείας (και ασφαλώς έναντι των λοιπών μετόχων 
υπό την ιδιότητά τους ως τέτοιων) παραμένει ο αρχικός 
μέτοχος, ο οποίος είναι και φορέας όλων των οικονο-
μικών και συμμετοχικών δικαιωμάτων που απορρέουν 
από τις δεσμευμένες μετοχές37. Συνακόλουθα, ζήτημα 
ακυρότητας τίθεται μόνο από τη στιγμή καταχώρησης 
της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων38.

Ομοίως, η εξασφαλιστική μεταβίβαση των δεσμευμέ-
νων μετοχών χωρίς τήρηση των όρων του καταστατι-
κού είναι ισχυρή, ακόμη κι αν καταχωρηθεί στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι λαμ-
βάνει χώρα υπό αναβλητική αίρεση, για όσο χρόνο εκ-
κρεμεί η αίρεση. Διότι μέχρι την πλήρωση της αίρεσης, 
οπότε και επέρχονται τα αποτελέσματα της μεταβίβα-
σης, κύριος των δεσμευμένων μετοχών παραμένει ένα-
ντι όλων ο αρχικός μέτοχος (άρθρο 201 ΑΚ)39.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα από 
ποιο χρονικό σημείο και μετά η ολοκλήρωση της μετα-

35. Βλ. παραπάνω υπό ΣΤ.
36.  Γενικά όσον αφορά το κύρος της καταπιστευτικής αιτίας βλ. 

αναλυτικά Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 20, § 27, αρ. 98 επ, με πε-
ραιτέρω παραπομπές. Οπωσδήποτε, ο Ν 3301/2004 επιτρέ-
πει ρητά την εξασφαλιστική μεταβίβαση (βλ. τους σχετικούς 
ορισμούς στο άρθρο 2 § 1 περ. α΄ και β΄). 

37.  Βλ. και άρθρο 40 § 2 εδ. ε΄ Ν 4548/2018: «Ως μέτοχος έναντι 
της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό». 
Για τις έννομες σχέσεις μετά τη μεταβίβαση των μετοχών αλλά 
πριν από την καταχώρισή της στο βιβλίο των μετόχων, βλ. 
Χασάπη, ό.π. υποσ. 5, άρθρ. 41, αρ. 17, και για το προηγού-
μενο δίκαιο Βερβεσό, ό.π. υποσ. 5, άρθρ. 8β, αρ. 12, αμφό-
τερους με περαιτέρω παραπομπές.

38.  Βλ. σχετικά αμέσως παρακάτω.
39.  Δεν ισχύει ασφαλώς το ίδιο για την περίπτωση μεταβίβασης 

υπό διαλυτική αίρεση, αφού στην περίπτωση αυτή η μεταβί-
βαση είναι ισχυρή έναντι όλων για όσο χρόνο εκκρεμεί η αί-
ρεση.

βίβασης (είτε διά της εγγραφής της μεταβίβασης στο βι-
βλίο μετόχων είτε λόγω πλήρωσης της αναβλητικής αί-
ρεσης υπό την οποία εξαρτήθηκε η μεταβίβαση) πρέπει 
να θεωρηθεί έγκυρη χωρίς τήρηση των όρων του κατα-
στατικού για τις δεσμευμένες μετοχές. Στην περίπτωση 
της εξασφαλιστικής μεταβίβασης με βάση τις διατάξεις 
του Ν 3301/2004, το κρίσιμο χρονικό σημείο ταυτίζεται 
με την επέλευση γεγονότος που συνεπάγεται αναγκα-
στική εκτέλεση σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 
§ 1 περ. ιβ΄ Ν 3301/2004. Από το σημείο αυτό και μετά 
ο ασφαλειολήπτης έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 
ρευστοποίηση της ασφάλειας με βάση τους όρους της 
οικείας σύμβασης με τον ασφαλειοδότη. Οι δεσμευμένες 
μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως ασφάλεια εκφεύγουν 
πλέον της σφαίρας του αρχικού μετόχου (του ασφαλει-
οδότη) και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ικανοποίη-
ση του ασφαλειολήπτη. Κατά τούτο, η έννομη θέση του 
ασφαλειολήπτη (κυρίου των δεσμευμένων μετοχών) 
δεν διαφέρει πλέον από αυτήν του ενεχυρούχου δανει-
στή. Συνεπώς, όσον αφορά την εξασφαλιστική μεταβί-
βαση στο πλαίσιο του Ν 3301/2004, εφόσον η καταχώ-
ριση της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων γίνεται μετά 
την επέλευση γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική 
εκτέλεση ή εφόσον η μεταβίβαση έχει εξαρτηθεί από την 
αναβλητική αίρεση της επέλευσης ενός τέτοιου γεγονό-
τος, η μεταβίβαση δεν υπόκειται στους περιορισμούς 
του καταστατικού και είναι έγκυρη ανεξάρτητα από την 
τήρησή τους. 

Όσον αφορά την εξασφαλιστική μεταβίβαση που δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις του Ν 3301/2004, ως κρίσιμο 
χρονικό σημείο (είτε για την εγγραφή της εξασφαλι-
στικής μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
είτε για την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης) πρέ-
πει να θεωρηθεί το χρονικό σημείο στο οποίο η ασφα-
λιζόμενη απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαι-
τητή. Βεβαίως, η κρατούσα γνώμη θεωρεί ότι και στην 
εξασφαλιστική μεταβίβαση εφαρμόζεται αναλόγως το 
άρθρο 1239 ΑΚ και στη βάση αυτή δεν επιτρέπει την 
άμεση απόκτηση της κυριότητας του πράγματος από 
τον ασφαλειολήπτη χωρίς πλειστηριασμό διενεργού-
μενο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1237 ΑΚ40. 
Συνεπώς, από τη στιγμή που η ασφαλιζόμενη απαίτη-
ση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή ενδέχεται 
να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα έως τη θεμελίωση 
δικαιώματος του ασφαλειολήπτη να προχωρήσει στην 
εκποίηση των δεσμευμένων μετοχών (έως την έκδοση 
δηλαδή δικαστικής απόφασης για την εκποίηση ή για 
την απόκτηση εκτελεστού τίτλου κατά τους όρους του 
άρθρου 1237 ΑΚ). Παρά ταύτα, από αυτό το χρονικό 
σημείο και μετά οι δεσμευμένες μετοχές εξυπηρετούν 
πλέον και εδώ αποκλειστικά τον σκοπό της ικανοποί-
ησης του ασφαλειολήπτη και εκφεύγουν της σφαίρας 
του αρχικού μετόχου (του ασφαλειοδότη). Επομένως, 

40.  Βλ. ενδεικτικά Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 20, § 27, αρ. 93· Απ. 
Γεωργιάδη, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 2008, § 28, αρ. 36 
επ, με περαιτέρω παραπομπές.
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αν η εξασφαλιστική μεταβίβαση των δεσμευμένων μετό-
χων είτε καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
αφότου η ασφαλιζόμενη απαίτηση καταστεί ληξιπρόθε-
σμη και απαιτητή είτε εξαρτηθεί με αναβλητική αίρεση 
από το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό της ασφαλιζόμενης 
απαίτησης, η μεταβίβαση δεν υπόκειται στους περιορι-
σμούς του καταστατικού και είναι έγκυρη ανεξάρτητα 
από την τήρησή τους. 

Ασφαλώς, η θέση αυτή ισχύει υπό την επιφύλαξη ότι τα 
μέρη (ασφαλειοδότης και ασφαλειολήπτης) δεν έχουν 
ορίσει στη μεταξύ τους σύμβαση κάποιο μεταγενέστε-
ρο χρονικό σημείο από το οποίο και μετά ο ασφαλειο-
λήπτης θα δικαιούται να προβεί σε ρευστοποίηση των 
δεσμευμένων μετοχών που έχουν παρασχεθεί ως ασφά-
λεια. Σε μια τέτοια περίπτωση κρίσιμο είναι το εν λόγω 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο, αφού από την επέλευ-
σή του και μετά οι δεσμευμένες μετοχές θα αποσκοπούν 
πλέον αποκλειστικά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του ασφαλειολήπτη.

Για τους λόγους πάντως που προαναφέρθηκαν41, σε 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα συμμετοχικά δι-
καιώματα που απορρέουν από τις δεσμευμένες μετοχές 
πρέπει να παραμένουν στον ασφαλειοδότη ακόμη και 
μετά την ολοκλήρωση της εξασφαλιστικής μεταβίβασης 
(με την καταχώριση στο βιβλίο μετόχων ή την πλήρω-
ση της οικείας αναβλητικής αίρεσης κατά τα προανα-
φερόμενα) κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1245 
ΑΚ, μέχρις ότου ρευστοποιηθούν οι δεσμευμένες μετο-
χές που παρασχέθηκαν ως ασφάλεια είτε με βάσει τις 
διατάξεις του Ν 3301/2004 είτε με πλειστηριασμό κατ’ 
(ανάλογη) εφαρμογή του άρθρου 1237 ΑΚ. Μεταβίβα-
ση των εν λόγω δικαιωμάτων στον ασφαλειολήπτη πριν 
από το χρονικό αυτό σημείο προϋποθέτει τήρηση των 
όρων που προβλέπει το καταστατικό για τη μεταβίβα-
ση των μετοχών. 

Ι. Ρητή πρόβλεψη περιορισμών στο καταστατικό 
ειδικά για την παροχή ασφάλειας
Αν, όπως υποστηρίζεται εδώ, οι περιορισμοί για τη με-
ταβίβαση μετοχών δεν εφαρμόζονται στη σύσταση ενε-
χύρου επ’ αυτών, ερωτάται περαιτέρω αν μπορεί το 
καταστατικό να προβλέψει ρητά περιορισμούς που 
εφαρμόζονται ειδικά στο ενέχυρο, παράλληλα ή ανε-
ξάρτητα από την πρόβλεψη αντίστοιχων περιορισμών 
για τη μεταβίβαση. Αν για παράδειγμα το καταστατικό 
προβλέπει ρητά ότι η σύσταση ενεχύρου επί δεσμευμέ-
νων μετοχών υπόκειται και αυτή σε έγκριση από το διοι-
κητικό συμβούλιο της εταιρείας, ερωτάται αν αυτού του 
είδους η ρητή πρόβλεψη μεταβάλλει όσα γίνονται δεκτά 
παραπάνω και οδηγεί σε ακυρότητα το ενέχυρο που συ-
στήνεται χωρίς τέτοιου είδους έγκριση. 

Δεν είναι καθόλου αυτονόητο καταρχάς ότι στο ερώτη-
μα αυτό προσήκει θετική απάντηση στη βάση κάποιου 

41. Βλ. παραπάνω υπό ΣΤ.

επιχειρήματος από το μείζον στο έλασσον: Όπως προα-
ναφέρθηκε42, η σύσταση ενεχύρου δεν συνιστά στη συ-
νάφεια αυτή κάτι έλασσον σε σχέση με τη μεταβίβα-
ση, αλλά μάλλον κάτι διαφορετικό (aliud). Απλώς και 
μόνο λοιπόν επειδή το καταστατικό μπορεί να απαγο-
ρεύσει (υπό όρους) τη μεταβίβαση των μετοχών δεν ση-
μαίνει ότι μπορεί να απαγορεύσει και τη σύσταση ενε-
χύρου επ’ αυτών. 

Πέραν τούτου όμως, τυχόν ρητή ειδική αναφορά από το 
καταστατικό της εταιρείας στο ενέχυρο θα είχε σημα-
σία μόνο εφόσον το πρόβλημα που εξετάζεται στην πα-
ρούσα μελέτη εντοπιζόταν σε κάποιου είδους αμφιβο-
λία ως προς το κανονιστικό εύρος των διατάξεων του 
καταστατικού που προβλέπουν περιορισμούς. Εφόσον 
δηλαδή επρόκειτο για ένα πρόβλημα ερμηνείας του κα-
ταστατικού ως προς το αν οι προβλεπόμενοι σε αυτό 
περιορισμοί καταλαμβάνουν, εκτός από τη ρητά ανα-
φερόμενη μεταβίβαση, και τη μη ειδικά αναφερόμενη 
ενεχύραση των δεσμευμένων μετοχών. Μόνο στην πε-
ρίπτωση αυτή, και αποκλειστικά προς τον σκοπό της 
αποσαφήνισης του κανονιστικού περιεχομένου του κα-
ταστατικού, θα μπορούσε να έχει σημασία, στο πλαίσιο 
της ερμηνείας των οικείων διατάξεων με βάση τους γε-
νικούς ερμηνευτικούς κανόνες εξηγητικής και συμπλη-
ρωτικής ερμηνείας43, αν το ενέχυρο μνημονεύεται ρητά 
στο καταστατικό ή όχι. 

Ωστόσο, το ζήτημα που εξετάζεται στην παρούσα μελέ-
τη και η όλη συλλογιστική που ακολουθήθηκε προϋπο-
θέτει αντιθέτως ότι η ερμηνεία του καταστατικού δεν 
θεμελιώνει εξαίρεση του ενεχύρου από τους περιορι-
σμούς που ισχύουν για τη μεταβίβαση των δεσμευμέ-
νων μετοχών. Διότι είναι μάλλον αυτονόητο ότι, αν από 
την ερμηνεία του καταστατικού προκύπτει ότι το ενέχυ-
ρο εξαιρείται από τους περιορισμούς που ισχύουν για τη 
μεταβίβαση των μετοχών, η όλη συζήτηση ασφαλώς πα-
ρέλκει και το ενέχυρο συστήνεται ελεύθερα κατά τους 
γενικούς κανόνες.

Αντίστοιχα, η θέση που υποστηρίζεται εδώ δεν θεμελι-
ώνεται σε επιχειρήματα ερμηνευτικά του καταστατικού, 
αλλά σε επιχειρήματα ερμηνευτικά του νόμου. Αναζη-
τήθηκε δηλαδή το εύρος της ευχέρειας που καταλείπει 
ο νόμος στο καταστατικό της εταιρείας να περιορίζει με 
εμπράγματη ενέργεια δικαιοπραξίες που αφορούν τις 
δεσμευμένες μετοχές και όχι το εύρος των τυχόν περι-
ορισμών που θέτει, στη βάση της ευχέρειας αυτής, το 
καταστατικό. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι ο 
νόμος δεν επιτρέπει τη θέσπιση καταστατικών περιορι-
σμών για τη σύσταση ενεχύρου επί μετοχών, όπως το 
επιτρέπει για τη μεταβίβαση, επειδή τυχόν καταστατι-
κοί περιορισμοί για το ενέχυρο εξέρχονται της κρίσιμης 
στάθμισης συμφερόντων στην οποία προβαίνει ο νομο-

42. Βλ. παραπάνω υπό Γ.
43.  Προφανώς τυχόν ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό ότι και το 

ενέχυρο υπόκειται στους περιορισμούς της μεταβίβασης των 
μετοχών θα ήρε κάθε σχετική ερμηνευτική αμφιβολία. 
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θέτης και των συναφών νομοθετικών αξιολογήσεων: 
Από τη στιγμή και κατά το μέτρο που ο νομοθέτης δεν 
επιτρέπει τη θέσπιση περιορισμών ως προς την αναγκα-
στική εκποίηση των δεσμευμένων μετοχών, δεν το επι-
τρέπει ούτε για τη σύσταση ενεχύρου επ’ αυτών ανε-
ξαρτήτως του αν οι σχετικοί περιορισμοί διατυπώνονται 
ρητά στο καταστατικό ή συνάγονται ερμηνευτικά. 

ΙΑ. Εφαρμογή σε άλλα δικαιώματα
Κατά την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται παρα-
πάνω, η παροχή ασφάλειας επί δεσμευμένων μετοχών 
χωρίς τήρηση των όρων του καταστατικού ενσαρκώνει 
στην ουσία την ίδια νομοθετική αξιολόγηση η οποία εν-
σωματώνεται στην απόφαση του νομοθέτη να επιτρέπει 
την αναγκαστική εκποίηση των δεσμευμένων μετοχών 
χωρίς τήρηση των όρων του καταστατικού. 

Για τον λόγο αυτόν, το ίδιο κατά βάση συμπέρασμα θα 
πρέπει να συναχθεί και για κάθε άλλη συναφή περί-
πτωση όπου ένα δικαίωμα υπόκειται μεν σε δικαιοπρα-
κτικούς περιορισμούς ως προς τη μεταβίβασή του αλλά 
ταυτόχρονα είναι στη διάθεση των δανειστών του δικαι-
ούχου προς αναγκαστική ικανοποίηση των απαιτήσε-
ών τους κατά του δικαιούχου. Για παράδειγμα, πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι η ισόβια πρόσοδος μπορεί να αποτε-
λέσει αντικείμενο ενεχύρου αν απλώς συμφωνείται ως 
ανεκχώρητη (άρθρο 843 § 1 ΑΚ), αφού τότε μπορεί να 
κατασχεθεί αναγκαστικά από τους δανειστές του δικαι-
ούχου, όχι όμως κι αν συμφωνείται ως ακατάσχετη κατ’ 
άρθρο 843 § 2 ΑΚ. 

Πολύ πιο σημαντικό πρακτικά παράδειγμα είναι η δυνα-
τότητα σύστασης ασφάλειας επί απαιτήσεων που συμ-
φωνούνται ως ανεκχώρητες, οι οποίες δεν μπορούν μεν 
να εκχωρηθούν αλλά μπορούν να κατασχεθούν αναγκα-

στικά από τους δανειστές του δανειστή44. Βεβαίως τα 
ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά είναι πολλά και δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ. Ωστόσο, η βασική 
κατεύθυνση πρέπει να είναι υπέρ της καταρχήν ελεύθε-
ρης ενεχύρασης απαιτήσεων που έχουν συμφωνηθεί ως 
ανεκχώρητες45.

Υπό το πρίσμα των αναπτύξεων που προηγούνται θα 
πρέπει ομοίως να ερμηνεύεται στενά το άρθρο 1247 εδ. 
α΄ ΑΚ. Μολονότι η σχετική ανάλυση δεν μπορεί να γί-
νει εδώ, η διάταξη αυτή θα πρέπει κατά βάση να ερ-
μηνεύεται στενά, έτσι ώστε να αποκλείει τη σύσταση 
ενεχύρου μόνο επί δικαιωμάτων που, είτε επειδή συν-
δέονται πολύ στενά με το πρόσωπο του δικαιούχου είτε 
για λόγους διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου δια-
βίωσης του (πρβλ. λ.χ. άρθρο 664 ΑΚ) είτε για άλλους 
λόγους, βρίσκονται στην ουσία εκτός συναλλακτικής 
κυκλοφορίας. Ως βασικός ενδείκτης μιας τέτοιας έννο-
μης κατάστασης θα μπορούσε να αποτελέσει όχι απλώς 
το αμεταβίβαστο αλλά επιπρόσθετα το ακατάσχετο του 
δικαιώματος. Αντίθετα, μάλλον θα πρέπει να αποκλει-
στούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1247 εδ. 
α΄ ΑΚ περιπτώσεις δικαιωμάτων που είναι μεν αμετα-
βίβαστα, αλλά το αμεταβίβαστο θεμελιώνεται αποκλει-
στικά σε δικαιοπρακτικούς περιορισμούς στους οποίους 
ο νόμος προσδίδει κατ’ εξαίρεση (βλ. άρθρο 177 ΑΚ) 
εμπράγματη ενέργεια.

44. Βλ. υποσ. 20.
45.  Πρβλ. Απ. Γεωργιάδη, ό.π. υποσ. 40, § 30, αρ. 15, ο οποίος 

στα παραδείγματα μη ενεχυράσιμων απαιτήσεων (ορθά) συ-
μπεριλαμβάνει μεν τις ακατάσχετες απαιτήσεις αλλά όχι και 
τις απαιτήσεις που απλώς συμφωνούνται ως ανεκχώρητες. 
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