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I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού

1. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας κινητού δεν 
ρυθμίζεται στο νόμο1. Αποτελεί δημιούργημα των συναλλα
γών. Εξυπη ρετεί ορισμένες ανάγκες των συναλλασσομένων2. 
Συγκεκριμένα, αν ο κύριος κινητού, βρεθεί στην ανάγκη να 
αναζητήσει χρηματοδότηση, μπορεί να εξασφαλίσει το δα
νειστή με τη μεταβίβαση της κυριότητας του κινητού πράγ
ματος σ’ αυτόν, χωρίς όμως, να στερηθεί της κατοχής του. 
Την κατοχή του πράγματος διατηρεί με ορισμένη ενοχική 
σχέση, όπως μίσθωση, παρακαταθήκη κλπ.

Με την εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κι
νητού ο πιστοδότης αποκτά προς τα έξω περισσότερα από 
ό,τι με ένα ενέχυρο, δηλαδή, την κυριότητα.Έτσι, κατά την 
ΑΚ 1000 «...μπορεί ...να το διαθέτέηίάΤα^ίέσκειαν...».

Προς τα μέσα, όμως, περιορίζεται έναντι τουχιστολήπτη 
με την ενοχική υποχρέωση, να χρησιμοποιήσει τήν κυριό
τητα μόνο για εξασφάλιση της πίστωσης που χορήγησε και 
να την αναμεταβιβάσει σ’ αυτόν, όταν το χρέος εξοφληθεί. 
Έτσι, η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 
είναι καταπιστευτική δικαιοπραξία. Ο δανειστής (πιστο- 
δότης) γίνεται κύριος του κινητού.

Ταυτόχρονα αναλαμβάνει, με ιδιαίτερη συμφωνία, τη 
λεγάμενη εξασφαλιστική συμφωνία, απέναντι στον οφει
λέτη (πιστολήπτη) την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις 
έννομες εξουσίες που του παρέχει η ιδιότητα του κυρίου 
μόνο στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου εξασφαλιστικού σκο
πού. Να αποφύγει κάθε διάθεση της κυριότητας που δεν θα 
ήταν απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού3.

2. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινη
τού αποτελείται από δύο δικαιοπραξίες: την εκποιητική 
εμπράγματη σύμβαση περί μεταβίβασης της κυριότητας

1. ΑΠ 1307/1994.
2. ΑΠ 1307/1994.
3. Για όσα λέγονται στο κείμενο βλ. Γεωργιάδη Απ., Η καταπιστευτική με

ταβίβαση της κυριότητος κινητού προς εξασφάλισιν απαιτήσεως, ΕΕμπΔ 
1973 301, τον ίδιο, Εμπράγματο δίκαιο, II, 1993, σ. 229 επ., τον ίδιο, Η 
ασφάλιση των πιστώσεων, 2001 σ. 588 επ. Πρβλ. Reich, Funktionsanalyse 
und Dogmatik bei der Sicherungsiibereignung, AcP 169 247.
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με αντιφώνηση της νομής (ΑΚ 1034 σε συνδ. με 977 εδ. α’ 
περίπτ. I)- και την υποσχετική εξασφαλιστική συμφωνία, 
στην οποία περιέχεται η αιτία της μεταβίβασης της κυρι
ότητας. Με αυτήν προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών με βάση τον επιδιωκόμενο εξα
σφαλιστικό σκοπό.

Η εξασφαλιστική συμφωνία δεν πρέπει να συγχέεται με 
την ενοχική σχέση (π.χ. με το δάνειο), από την οποία απορ
ρέει το χρέος που ασφαλίζεται με την καταπιστευτική μετα
βίβαση της κυριότητας.

3. Ορθότερη είναι η άποφη ότι η εξασφαλιστική μεταβίβα
ση της κυριότητας κινητού, ανεξάρτητα από τη φύση της 
ως αναιτιώδους δικαιοπραξίας, είναι έγκυρη. Αυτό γιατί, η 
εξασφαλιστική συμφωνία, με την οποία αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για μεταβίβαση της κυριότητας, μπορεί να λει
τουργήσει ως νόμιμη αιτία της μεταβίβασης. Ωστόσο, από 
καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι η μεταβίβαση της 
κυριότητας μπορεί να γίνει μόνο για ορισμένους, περιορι
στικά αναφερόμενους, σκοπούς.

Με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων πρέ
πει να δεχθούμε ότι η εξασφάλιση μιας απαίτησης μπορεί 
να αποτελέσει αιτία της καταπιστευτικής μεταβίβασης της 
κυριότητας.

Ο σκοπός αυτός της εξασφάλισης απαίτησης δεν αντί- 
κειται σε κανόνα αναγκαστικού δικαίου ή στα χρηστά ήθη. 
Τέλος, από πουθενά δεν συνάγεται ότι το ενέχυρο και η 
υποθήκη είναι τα αποκλειστικά μέσα για την επίτευξη του 
σκοπού της εξασφάλισης του δανειστή4.

Η αναγνώριση και η διάδοση της εξασφαλιστικής μετα
βίβασης της κυριότητας κινητού επιβάλλεται κυρίως από 
τις ανάγκες των συναλλαγών που είναι τόσο επιτακτικές, 
ώστε να αποτελεί νομικισμό ή άρνηση του κύρους του θε
σμού. Καθήκον της θεωρίας είναι, αφήνοντας τις αναζητή
σεις για την ορθότητα του θεσμού από δογματική άποψη,

4. Βλ. ενδεικτικά: Βουζίκα, Η μεταβίβασις κυριότητας προς εξασψάλι- 
σιν απαιτήσεως κατά του ΑΚ, ΕΕΝ 18 657, σ. 663, Kanellopoulos, Das 
Gultigkeitsproblemvon Sicherungsubereignungimgriechishen Zivilvecht, 
RHDI1968 108, σ. 115 επ., Κορνηλάκη, Η καταπιστευτική εκχώρηση των 
απαιτήσεων, 1978, σ. 58επ., ΑΠ 1307/1994.
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να εγκύψει στη ρύθμισή του και στον προσδιορισμό των 
εφαρμοστέων διατάξεων5.

4. Η θέση του δανειστή-κυρίου έναντι των τρίτων πρέπει 
να αντιδιαστέλλεται σαφώς από τη θέση του έναντι του 
οφειλέτη, ο οποίος του μεταβίβασε την κυριότητα. Ενώ 
προς τα έξω ο δανειστής έχει τις εξουσίες που απορρέουν 
από την κυριότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
έναντι του οφειλέτη προκύπτουν από την ενοχική σχέση 
που τους συνδέει και που αποτελεί συμφωνία για παροχή 
ασφάλειας6. Παρότι εξωτερικά τα μέρη φαίνεται να καταρ
τίζουν μια ενιαία δικαιοπραξία, εννοιολογικά πρέπει να δι- 
ακρίνεται η εξασφαλιστική συμφωνία: από τη σύμβαση (λ.χ. 
δανείου) από την οποία πηγάζει η ασφαλιζόμενη απαίτηση" 
από την κατά ΑΚ 1034 μεταβιβαστική συμφωνία" και από 
τη σύμβαση (λ.χ. πώληση) με τη μορφή της οποίας εμφανί
ζεται πολλές φορές η καταπιστευτική μεταβίβαση7.

5. Με την εξασφαλιστική συμφωνία δημιουργούνται υπο
χρεώσεις τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τον δανειστή. 
Ο οφειλέτης υποχρεούται, με βάση τη συμφωνία αυτή, να 
μεταβιβάσει στον δανειστή την κυριότητα, να μεταχειρίζε
ται με επιμέλεια το πράγμα που παραμένει στην κατοχή του 
κ.τ.λ.

6. Ο δανειστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
ορισμένη συμπεριφορά, με την οποία περιστέλλεται στην 
εσωτερική σχέση του με τον οφειλέτη σημαντικά η προς τα 
έξω απεριόριστη εξουσία του. Η συμπεριφορά αυτή συνί- 
σταται λ.χ. στο να μη μεταβιβάσει περαιτέρω την κυριότητα 
σε τρίτον πριν λήξει το χρέος" να επιδιώξει κατά την εκποί
ηση του πράγματος -με σκοπό την ικανοποίησή του- την 
περισσότερο επωφελή για τον οφειλέτη λύση κλπ.

Αν ο δανειστής αθετήσει μια από τις υποχρεώσεις αυτές, 
δημιουργείται ενοχική ευθύνη του απέναντι στον οφειλέτη.

5. Γεωργιάδης Απ. Η ασφάλιση των πιστώσεων, σ. 592 και στις σημ. 14 και 
15 παραπέρα παραπομπές.

6. Εξασφαλιστική συμφωνία, Γερμ. Sicherungsabrede ή Sicherungsvertag.
7. Βλ. Γεωργιάδη Απ., Η εξασφάλιση των πιστώσεων, σ. 595-596, όπου και 

άλλες παραπομπές.
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Αν π.χ. ο δανειστής, πριν από τη λήξη του χρέους, μεταβι
βάσει την κυριότητα σε κάποιον τρίτο (με έκταξη της νομής 
κατά τις ΑΚ 1034 σε συνδ. με 977 περίπτωση β’), ο τρίτος 
γίνεται μεν κύριος αφού αποκτά από κύριο" ο δανειστής, 
όμως, καθιστά έτσι υπαιτίως αδύνατη την αναμεταβίβαση 
της κυριότητας, όταν εξοφληθεί το χρέος, και υποχρεοΰται 
κατά την ΑΙ< 335 να αποκαταστήσει τη σχετική ζημία του 
οφειλέτη8.

II. Απόκτηση της μετοχής αε

7. Κτήση της μετοχής λέγεται η δημιουργία της μετοχικής 
σχέσης μεταξύ της αε και του μέλλοντα μετόχου. Αν η μετο
χική σχέση δεν προϋπήρχε, αλλά δημιουργείται για πρώτη 
φορά μεταξύ του αποκτώντος και της αε, τότε γίνεται λό
γος για πρωτότυπη κτήση της μετοχής. Αν προϋπήρχε και 
απλώς μεταβιβάζεται, τότε γίνεται λόγος για παράγωγη 
κτήση της μετοχής. Ειδικότερα:
Α. Όσον αφορά στην πρωτότυπη κτήση της μετοχής, η με

τοχική ιδιότητα αποκτάται πρωτότυπα με την ανάληψη 
της υποχρέωσης από το μέλλοντα μέτοχο να καταβάλει 
την εισφορά του με την προϋπόθεση, όμως, ότι έχει συ- 
σταθεί η αε. Γιατί, η μετοχική σχέση γεννάται και τα δι
καιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν 
δημιουργούνται μαζί με το νομικό πρόσωπο της αε. Επο
μένως, η μετοχή και η μετοχική ιδιότητα αποκτιούνται 
ήδη πριν από την ολική ή μερική καταβολή της εισφοράς 
του εταίρου. Για τη γένεση της μετοχικής σχέσης και την 
κτήση της μετοχικής ιδιότητας δεν απαιτείται η έκδοση 
του τίτλου της μετοχής και η παράδοσή του στο δικαι
ούχο. Τα μετοχικά δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν 
και πριν από την έκδοση των μετοχών. Γι’ αυτό, η έκδοσή 
του τίτλου της μετοχής έχει δηλωτικό και όχι συστατικό 
χαρακτήρα9.

Β.Όσον αφορά στην παράγωγη κτήση μετοχής αε, η μετο
χική ιδιότητα αποκτάται παράγωγα με μεταβίβαση, από

8. Όσα λέγονται στο κείμενο ανήκουν στον Γεωργιάδη Απ., ο.π., σ. 596.
9. Βλ. Σκαλίδη, Δίκαιο αξιόγραφων, έκδ. 4η, 2001, σ. 188.
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το μέτοχο στον αποκτώντα (ήδη μέτοχο ή τρίτο).
Γ. Κατά το άρθρο 79§ 4 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά 

το άρθρο 15§ 3 του ν. 2459/1997, η μεταβίβαση εν ζωή 
ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό 
ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο 
της οικείας Δημόσιας, Οικονομικής Υπηρεσίας10.

8. Το ανώνυμο χρεόγραφο, όπως είναι και η ανώνυμη μετο
χή αε, ως κινητό πράγμα γίνεται αντικείμενο χρησικτησί
ας ή άλλου πρωτοτύπου τρόπου κτήσης της κυριότητας. Η 
κτήση της κυριότητας του τίτλου με χρησικτησία συνεπά
γεται και την απόκτηση της απαίτησης που ενσωματώνει11. 
Τέλος, κατ’ άρθρο 1041 ΑΚ «εκείνος που έχει στη νομή του 
με καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο πράγμα κινητό για μια 
τριετία...γίνεται κύριος αυτού». Αντικείμενο χρησικτησίας 
μπορεί να είναι οποιοδήποτε πράγμα, κινητό ή ακίνητο. 
Χρησικτησία δεν είναι νοητή χωρίς νομή του πράγματος.

Ο επικαλούμενος χρησικτησία πρέπει να αποδείξει όχι 
μόνο την κατά τους όρους του νόμου κτήση της νομής δι
άνοια κυρίου, αλλά και την αδιάκοπη διάρκεια αυτής καθ’ 
όλο το χρόνο της χρησικτησίας. Την απόδειξη αυτήν διευκο
λύνει το άρθρο 1046 ΑΙ< ορίζοντας ότι αν ο χρησιδεσπόζων 
αποδείξει ότι κατά την έναρξη της χρησικτησίας εκτήσατο 
τη νομή διανοία κυρίου και ότι είχε αυτήν και κατά τη λήξη 
της χρησικτησίας, τεκμαίρεται ότι την είχε και κατά τον εν
διάμεσο χρόνο. Νόμιμος τίτλος είναι περιστατικό παραγω
γικό κατά νόμο ιδιοκτησίας. Δηλαδή, το σύνολο των απαι- 
τούμενων όρων για την κτήση της κυριότητας in abstracto, 
έστω και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω κάποιου 
ελαττώματος δεν επέρχεται το κτητικό αποτέλεσμα12.

10. Βλ. ενδεικτικά, Μαλάμα, Η φορολογία επί των πωλήσεων μετοχών και η 
φορολογία της υπεραξίας των μετοχών. Πρόσφατες εξελίξεις, ΔΕΕ 1999 
711, Σκούρα, Η μεταβίβαση των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο με
τοχών ανωνύμων εταιριών και η φορολογία της υπεραξίας τους με βάση 
τις διατάξεις του ν. 2459/1997, ΔΕΕ 1999 485.

11. Αντάπασης, στο Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, Ειδικό Ενοχικό, ΑΚ 888, αρ. 
78-81, σ. 480.

12. ΠολΠρΑθ 6884/1995 ΔΕΕ 1995 745, σ. 748, 749.
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9. Οι προϋποθέσεις απόκτησης κινητού πράγματος, όπως 
είναι και η ανώνυμη μετοχή αε, από μη κύριο, ρυθμίζονται 
από την ΑΚ.

Κατά την ΑΚ 1036 οι προϋποθέσεις της καλόπιστης κτή
σης είναι: συμφωνία ανάμεσα στον μεταβιβάζοντα μη κύριο 
και στον αποκτώντα για μετάθεση της κυριότητας («με την 
εκποίηση κινητού κατά την ΑΚ 1034...»)' παράδοση της 
νομής («...κατά το χρόνο παράδοσης της νομής...»)' έλ
λειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντος («...και αν ακόμη η 
κυριότητα του πράγματος δεν ανήκει σ’ αυτόν που εκποι
εί...»)' καλή πίστη του αποκτώντος («...εκτός αν...εκείνος 
που αποκτά βρίσκεται σε κακή πίστη»)13.

Κατά την ΑΚ 1037, στην περίπτωση της ΑΚ 1036 «... 
εκείνος που αποκτά βρίσκεται σε κακή πίστη, αν γνωρίζει ή 
αγνοεί από βαριά αμέλεια ότι το κινητό πράγμα δεν ανήκει 
κατά κυριότητα σ’ αυτόν που εκποιεί»14 ή αν το μεταβιβα
ζόμενο έχει εκφύγει της νομής του κυρίου συνεπεία κλοπής 
ή απώλειας15.

Πάντως, η διαπίστωση της καλής ή κακής πίστης του 
αποκτώντα αποτελεί πραγματικό ζήτημα, που εξαρτά- 
ται από το σύνολο των περιπτώσεων της συγκεκριμένης 
περίπτωσης16. Βέβαιο είναι ότι ο αγοραστής οφείλει να κα
ταβάλει το συνηθισμένο μέσο βαθμό προσοχής και επιμέ
λειας. Δεν απαιτείται ασυνήθιστα υψηλό μέτρο17.

III. Ενέχυρο σε ανώνυμη μετοχή αε

10. Το αξιόγραφο είναι έγγραφο που ενσωματώνει δικαίω
μα κατά τέτοιο απόλυτο τρόπο, ώστε η άσκηση και συνήθως 
η μεταβίβαση του δικαιώματος να προϋποθέτει αναγκαία 
την κατοχή του εγγράφου18. Ως έγγραφο το αξιόγραφο εί
ναι κινητό πράγμα, και επομένως το ενέχυρο αξιογράφου 
είναι εκ πρώτης όψεως ενέχυρο πράγματος. Εντούτοις, συ-

13. Βλ. ενδεικτικά Γεωργιάδη Απ., Εμπράγματο δίκαιο, 1,1991, σ. 486 επ.
14. Βλ. ΕψΑΘ 7695/2000 ΔΕΕ 2001 289.
15. ΕψΑΘ 4663/1976 ΝοΒ 25 207.
16. Γεωργιάδης Απ., Εμπράγματο δίκαιο, I, σ. 493.
17. ΕψΑΘ 3182/1982 Αρμ 37 967, ΕφΘεσ 178/1983 Αρμ 1998 58.
18. Σκαλίδης, σ. 11.
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σχηματικά το ενέχυρο αξιόγραφου ανήκει στην κατηγορία 
του ενεχύρου δικαιώματος, γιατί το ενσωματωμένο δικαί
ωμα (και όχι το έγγραφο) έχει οικονομική αξία, και σ’ αυτό 
(όχι στο έγγραφο) αποβλέπουν τα μέρη κατά τη σύσταση 
του ενεχύρου.Έτσι εξηγείται, ότι το νομοθετικό πλαίσιο της 
ρύθμισης του ενεχύρου σε αξιόγραφα διαμορφώνεται από 
τις υφιστάμενες ειδικές διατάξεις (π.χ. ΑΚ 1244,1245,1251, 
1255), τις διατάξεις για το ενέχυρο δικαιώματος (ΑΙ< 1247 
επ.) και -κατάλληλα προσαρμοζόμενες- τις διατάξεις για το 
ενέχυρο πράγματος (ΑΚ 1209 επ.)19.

11.Α. Ανώνυμοι τίτλοι είναι τα αξιόγραφα, στα οποία ως 
φορέας του ενσωματωμένου δικαιώματος αναγνωρίζεται ο 
νόμιμος κάτοχος του χαρτιού20.

Κατά ΑΚ 1244 εδ. 1 στο ενέχυρο ανώνυμων τίτλων εφαρ
μόζονται οι διατάξεις για το ενέχυρο κινητών. Δηλαδή, η 
σύσταση του ενεχύρου, η ενεχυρική σχέση, η εκποίηση του 
ενεχυράσματος και η απόσβεση του ενεχύρου ρυθμίζονται 
από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ για το ενέχυρο πράγμα
τος, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση21.
Β. Για τη σύσταση του κοινού ενεχύρου απαιτείται κατά 

ΑΚ 1211 «παράδοση του πράγματος από τον κύριο στο 
δανειστή και συμφωνία των δύο ότι ο δανειστής αποκτά 
ενέχυρο στο πράγμα. Η συμφωνία απαιτείται να γίνει με 
έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό με βέβαιη χρο
νολογία...». Άρα οι προϋποθέσεις σύστασης του κοινού 
ενεχύρου είναι: κυριότητα του ενεχυραστή· συμφωνία 
ενεχυραστή και δανειστή για τη σύσταση του ενεχύρου' 
τύπος, και συγκεκριμένα έγγραφο συμβολαιογραφικό 
ή ιδιωτικό με βέβαιη χρονολογία' και παράδοση του 
πράγματος από τον κύριο στον δανειστή ή σε τρίτο (ΑΙ< 
1212).

Γ. Σε αντίθεση με τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού, 
η οποία καταρτίζεται άτυπα (ΑΚ 1034), η σύσταση ενε
χύρου είναι τυπική δικαιοπραξία. Η σχετική συμφωνία 
των μερών πρέπει να περιληφθεί τον τύπο είτε του συμ

19. Γεωργιάδης Απ., Εμπράγματο δίκαιο, I, σ. 251.
20. Σκαλίδης, σ. 15.
21. Βλ. π.χ. ΑΚ 1244 εδ. 2,1245.
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βολαιογραφικού εγγράφου είτε του ιδιωτικού που φέρει 
βέβαιη χρονολογία22.

Δικαιολογία της επιβολής του παραπάνω τύπου είναι η προ
στασία κυρίως των τρίτων, οι οποίοι πρέπει να μπορούν 
να αναχθούν σ’ ένα ασφαλές στοιχείο για να διαπιστώ
σουν από πότε υπάρχει το ενέχυρο, χωρίς να διατρέχουν 
τον κίνδυνο ενδεχόμενης προχρονολόγησης του εγγρά
φου από τους συμβαλλόμενους23.

IV. Συμπεράσματα

12.Α. Ο σκοπός κάθε σύμβασης αποτελεί κριτήριο αποφα
σιστικής σημασίας για την ερμηνεία της κατ’ ΑΚ 173 και 
20024.

Β.Έτσι, βέβαιο είναι ότι τα μέρη στην περίπτωση του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 1624/919/1266/200325 
κατάρτισαν σύμβαση εξασφαλιστικής μεταβίβασης κυ
ριότητας των επίδικων μετοχών.

Ειδικότερα: η εκποιητική εμπράγματη σύμβαση περί μετα
βίβασης της κυριότητας των επίδικων μετοχών με αντι
φώνηση της νομής, περιλαμβάνεται στην ρήτρα με την 
αδόκιμη διατύπωση «... ο δεύτερος (δανειστής) παρα
κρατεί το 50% των μετοχών... στο όνομα του πρώτου...». 
Η υποσχετική εξασφαλιστική περιλαμβάνεται στην 
ρήτρα, με επίσης αδόκιμη διατύπωση «...εάν μετά την
παρέλευση ... αυτόματα αποδέχεται τον................σαν
ιδιοκτήτη του 50% ...». Τέλος, η ενοχική σχέση από την 
οποία απορρέει το χρέος που ασφαλίζεται με την κατα
πιστευματική μεταβίβαση των επίδικων μετοχών, είναι η 
πώληση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

22. Για το πώς ένα ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη χρονολογία ως προς 
τους τρίτους βλ. ΚΠολΔ 446.

23. Γεωργιάδης Απ., Εμπράγματο δίκαιο, II, σ. 200.
24. ΑΠ 620/1986 ΝοΒ 35 718, ΑΠ 419/1971 ΝοΒ 19 1119, Δωρής, Η ευθύ

νη του πωλητή πακέτου μετοχών, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 
Εξαγορά επιχειρήσεων, 10° Πανελλήνιο συνέδριο, 2001, σ. 80 και σημ. 39 
παραπέρα παραπομπές.

25. Ραδάμανθυς, (Περιοδική έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου) 
2003 66.
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Γ. Η σύμβαση, όπως χαρακτηρίζεται από το ένα των αντίδι- 
κων μερών, δεν είναι σύμβαση ενεχύρου, γιατί δεν τη
ρήθηκαν όσα αναφέρονται παραπάνω υπό 10-11. Πρό
κειται για σύμβαση εξασφαλιστικής μεταβίβασης της 
κυριότητας ανώνυμων μετοχών, στην οποία δεν εφαρμό
ζονται οι διατάξεις της ΑΚ για το ενέχυρο.

Δ. Αν ο δανειστής αθετήσει κάποια υποχρέωσή του, που 
απορρέει από την εξασφαλιστική συμφωνία, ο οφειλέ
της, με βάσει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υπό 6, όταν 
εξοφληθεί το χρέος, δικαιούται κατά την ΑΚ 335 να ζη
τήσει την αποκατάσταση της σχετικής ζημίας.


