
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του παρόντος βιβλίου (2005), η επικαι-
ροποίησή του κρίνεται αναγκαία. Έπρεπε να ληφθούν υπόψη η νέα ελληνική βιβλι-
ογραφία και η πλούσια νομολογία των δικαστηρίων μας, ιδίως σε θέματα κληρο-
νομικού δικαίου, ώστε το βιβλίο αυτό να παραμείνει ενημερωμένο και αξιόπιστο.

Με την ευκαιρία αυτή, έκρινα σκόπιμο να τροποποιήσω εν μέρει τη δομή του 
βιβλίου, αφενός προσθέτοντας το πέμπτο κεφάλαιο για την κατάσχεση της κατά-
θεσης σε κοινό λογαριασμό στο τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στη λειτουργία 
της εν λόγω κατάθεσης, και αφετέρου εξετάζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτα 
τη νομική φύση και μετά την κατάρτιση της σύμβσης καταθέσεως σε κοινό λογα-
ριασμό.

Ευχαριστίες οφείλονται στον εκδότη Πάνο Ν. Σάκκουλα και την άξια συνεργάτιδά 
του Διαμάντω Χαλβατζόγλου για την πραγματοποίηση και αυτής της νέας έκδοσης.

Ιούνιος 2021
Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Η ευρεία διαδοση του θεσμού του κοινού λογαριασμού σε συνδυασμό με τα 
προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5638/1932 
(«Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν»), απετέλεσαν την αφορμή για την ενα-
σχόλησή μου με το θέμα αυτό. Τα προβλήματα του κοινού λογαριασμού αντιμετώ-
πισα ιδίως κατά τη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Δίκαιο των τρα-
πεζικών συναλλαγών», στο πλαίσιο του οποίου έχω την τύχη να συνεργάζομαι με 
τον καθηγητή κ. Γεώργιο Καλλιμόπουλο και τον επίκουρο καθηγητή κ. Αριστείδη 
Χιωτέλλη.

Η έρευνα και η επεξεργασία της βιβλιογραφίας έγινε κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μου ως λέκτορα του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας και της συλλογής της βιβλιογραφίας 
πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης Γερμανί-
ας και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bath Αγγλίας.

Θερμότατες ευχαριστίες εκφράζω στον καθηγητή κ. Γεώργιο Καλλιμόπουλο, ο 
οποίος, εκτός από τη διαρκή και πολύπλευρη υποστήριξη που μου προσέφερε κατά 
την πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία, διάβασε την παρούσα μελέτη στην τελική 
της μορφή την άνοιξη του 2004 και μου έκανε ορισμένες εύστοχες παρατηρήσεις, 
που ενσωματώθηκαν στο κείμενο της μελέτης μου. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστή-
σω θερμά τον επίκουρο καθηγητή κ. Αριστείδη Χιωτέλλη, ο οποίος μου προσέφερε 
πολύτιμη βοήθεια στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων που με απασχόλησαν κατά 
την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Επίσης, ευχαριστώ τον ειδικό επιστήμονα κ. 
Κώστα Καραγιάννη και την επιστημονική συνεργάτιδα κα Ντιάνα Μητσοπούλου για 
την εποικοδομητική συνεργασία μας. 

Τέλος, θέλω και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Μι-
χάλη Σταθόπουλο, τον καθηγητή κ. Θανάση Παπαχρίστου και την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια κα Φώνη Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, οι οποίοι πάντα ενθάρρυναν την 
επιστημονική εξέλιξή μου.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004 
Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι.  Σκοπός της ρύθμισης του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις 
κοινόν λογαριασμόν»
Με τον νόμο 5638/1932 ο νομοθέτης προέβη στην εισαγωγή του ιδιόρρυθμου 

θεσμού της «καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν». Την έννοια της κατάθεσης σε 
κοινό λογαριασμό δίνει ο νόμος 5638/1932 στο άρθρο 1. Κατά τη διάταξη αυτή, 
χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσο-
τέρων από κοινού είναι η κατάθεση που περιέχει τον όρο ότι είτε ένας είτε μερικοί 
είτε και όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση του λογαριασμού από την 
κατάθεση, συνολικά ή μερικά, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων.

Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, εκτός από την ευκολία την οποία παρέχει στους 
συνδικαιούχους να αποσύρει ο καθένας από αυτούς ποσά χωρίς τη σύμπραξη των άλ-
λων, παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα1. Λόγω της δυνατότητας που παρέχει ο ν. 
5638/1932 να συνομολογηθεί ο όρος ότι, σε περίπτωση αποβίωσης ενός από τους συν-
δικαιούχους η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους (άρ-
θρο 2§1) και όχι στους κληρονόμους του αποβιώσαντος, αποκλείονται οι διατάξεις για 
την κληρονομική διαδοχή, οι οποίες έχουν σκοπό την προστασία της οικογένειας2. Και 
αυτό, χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύνταξη ιδιόγραφης 
διαθήκης3. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η περιερχόμενη στους επιζώντες συνδικαιούχους 
κατάθεση είναι ελεύθερη από κάθε φόρο κληρονομίας ή άλλο τέλος (άρθρο 2§2 εδ. α).

Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναγνώριση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό 
από το δίκαιό μας ήταν κυρίως οικονομικοί: Αφενός η προσέλευση κεφαλαίων που 
ανήκουν σε Έλληνες του εξωτερικού και αφετέρου η αποτροπή διαρροής κεφα-
λαίων στο εξωτερικό, όπου θα επιτυγχάνονταν οι σκοποί των συναλλασσομένων4. 

1. Βλ. Λιτζερόπουλο, ΕρμΑΚ, ΕισΝΑΚ, άρθρο 117 αρ. 3επ, Pelleni, The death of one joint 
account party and its influence on the account in Greek Law, RHDI 2002, 626επ. Βλ. και 
Λιάππη, Συμπεράσματα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων, σε: 
Οργάνωση Περιουσιακών Σχέσεων και Αστικό Δίκαιο, 2019, σ. 212.

2. Λιτζερόπουλος, ΕρμΑΚ, ΕισΝΑΚ, άρθρο 117 αρ. 9, Μπαλής, Εγχειρίδιο ΚληρΔ, § 237.
3. Βλ. Kiethe, Das Gemeinschaftskonto (joint bank account) von Ehegatten als Testa-

mentsersatz im Recht den Vereinigten Staaten, passim, Πελλένη-Παπαγεωργίου, Κοινός 
Λογαριαμός: Ζητήματα κληρονομικού δικαίου, ΕφΑΔ 2019, 1095.

4. Τους λόγους αυτούς επικαλείται η Εισηγητική Έκθεση του ν. 5638/1932 (ΚΘ 1932, 
741=Σιφναίος, Πανδέκται Νέων Νόμων και Διαταγμάτων, τόμ. Ζ(1932), σ. 1289).
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Σήμερα, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι συναλλασσόμενοι προβαίνουν σε κα-
ταθέσεις σε κοινό λογαριασμό είναι η απαλλαγή των συνδικαιούχων από τον φόρο 
κληρονομίας5.

Είναι λοιπόν φανερό, ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό εξυπηρετεί σπουδαία 
οικονομικά συμφέροντα6 και η αναγνώρισή της από το δίκαιό μας αποτέλεσε μια 
προσαρμογή προς τη διεθνή συναλλακτική πρακτική7.

ΙΙ.  Προκαταρκτική παρουσίαση των προβλημάτων από την 
εφαρμογή του ν. 5638/1932
Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό αποτελεί είδος τραπεζικής κατάθεσης8, δηλαδή 

σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τράπεζας και περισσότερων καταθετών. Η πλειο-
νότητα αυτή των καταθετών9 δημιουργεί πολυπρόσωπη ενοχή από την πλευρά των 
δανειστών. Δεδομένου του διαιρετού10 χαρακτήρα της χρηματικής απαίτησης που 
έχει ο καθένας από τους καταθέτες κατά της τράπεζας, ο καθένας από αυτούς θα 
μπορούσε να αποσύρει το αναλογούν σε αυτόν ποσό της κατάθεσης. Όμως, η ειδική 
ρύθμιση του ν. 5638/1932 είναι όμοια με την ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή του 
άρθρου 489 ΑΚ, όπου ο καθένας από τους δανειστές μπορεί να απαιτήσει ολόκληρη 
την παροχή για τον εαυτό του. Αλλά ως προς την εφαρμογή των άρθρων 489 ΑΚ 
υπάρχουν παρεκκλίσεις, που οφείλονται στην ιδιομορφία της σύμβασης κατάθεσης 
σε κοινό λογαριασμό.

Εκτός από την περίπτωση που συμβαλλόμενοι είναι η τράπεζα αφενός και οι 
περισσότεροι καταθέτες αφετέρου, οπότε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση ενεργούν υπέρ και κατά των μερών, υπάρχει και η πε-

5. Γεωργακόπουλος, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο, §20, σ. 311. Ο Φίλιος, ΚληρΔ, 
§ 25 Γ, κάνει λόγο για «φορολογικό παράδεισο».

6. Βλ. και Gernhuber, Oder – Konten von Ehegatten, WM 1997, 645 επ. (647).
7. Για την ιστορική εξέλιξη της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό βλ. Hansen, Die Rechts-

natur von Gemeinschaftskonto und – depot, σ. 2 επ., όπου αναφέρεται ότι ο θεσμός της 
κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό εμφανίστηκε στη Γερμανία στις αρχές του εικοστού αιώνα, 
όταν σημειώθηκε διαρροή κεφαλαίων από την Γαλλία στη Γερμανία λόγω της δυσμενούς 
φορολογικής μεταχείρισης των τραπεζικών καταθέσεων στην Γαλλία, ενώ ήταν ήδη γνω-
στός στην Αγγλία, Γαλλία και Ελβετία.

8. Για τα είδη των τραπεζικών καταθέσεων βλ. Παμπούκη, Τραπεζικαί πιστωτικαί συμ-
βάσεις, (ΤραπΠιστΣυμβ), §91, σ. 246 επ., Βελέντζα, Δίκαιο Τραπεζών και Τραπεζικών Συμβά-
σεων, (Εργασιών), σ. 526 επ., Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, σ. 
445, Ρόκα/Γκόρτσο/Μικρουλέα/Λιβαδά, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, σ. 542 επ.

9. Γεωργακόπουλος, ό.π., §20, σ. 307 επ.
10. Βλ. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, 5η έκδ, §26 ΙΙ1β, Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ, 2η έκδ., §38 αρ. 

2, Καράση, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρο 480 αρ. 8., Larenz, Lehrbuch des 
Schuldrechts I, §36 Ι (in fine).
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ρίπτωση όπου από τη σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό δημιουργούνται 
δικαιώματα υπέρ τρίτων. Αυτό συμβαίνει, όταν ο καταθέτης καταρτίζει τη σύμβαση 
με την τράπεζα, συγχρόνως όμως συμφωνείται ότι δικαιούχος των κατατεθέντων 
χρημάτων θα είναι, εκτός από τον καταθέτη, και κάποιος τρίτος, ο οποίος δεν μετέ-
χει στην κατάρτιση της σύμβασης και πιθανώς δεν γνωρίζει ότι είναι συνδικαιούχος 
της κατάθεσης. Πρόκειται για ειδική περίπτωση κατάθεσης υπέρ τρίτου, η οποία 
ρυθμίζεται μεν από τις γενικές διατάξεις για τη σύμβαση υπέρ τρίτου των άρθρων 
410επ. ΑΚ, υπάγεται όμως επιπλέον στις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 5638/1932.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό εί-
ναι, ότι μπορεί να συμφωνηθεί ότι, σε περίπτωση αποβίωσης ενός από τους συν-
δικαιούχους, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους επιζώντες (άρθρ. 2§1 του 
ν. 5638/1932), οπότε οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δεν έχουν κανένα δικαίωμα 
στο ποσό της κατάθεσης (άρθρ. 3 ν. 5638/1932). Ο αποκλεισμός όμως των κληρονό-
μων του αποβιώσαντος συνδικαιούχου αποτελεί σοβαρή παρέκκλιση από το δίκαιο 
της κληρονομικής διαδοχής και ειδικότερα από το δίκαιο της αναγκαστικής δια-
δοχής. Σημαντικό ρήγμα στον αποκλεισμό των αναγκαίων κληρονόμων προκαλεί η 
διάταξη του άρθρου 117 ΕισΝΑΚ, κατά την οποία, αν με την κατάθεση σε κοινό λογα-
ριασμό συντελέστηκε δωρεά, αυτή κρίνεται ως προς το δίκαιο της νόμιμης μοίρας 
ως δωρεά, κατά περίπτωση εν ζωή ή αιτία θανάτου. Για την εφαρμογή, λοιπόν, του 
άρθρου 117 ΕισΝΑΚ απαιτείται να διαπιστωθεί αν μέσω της εσωτερικής σχέσης των 
συνδικαιούχων συντελέστηκε δωρεά. Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 117 ΕισΝΑΚ εντοπίζεται στο αν οι αποκλειόμενοι κληρονόμοι 
μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από την τράπεζα ως προς τη κατάθεση, λόγω 
της ισχύος του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων. Ενόψει και του μέχρι πρό-
τινος μη επιτρεπτού της κατάσχεσης των καταθέσεων στα χέρια της τράπεζας ως 
τρίτης, η διάταξη του άρθρου 117 ΕισΝΑΚ ήταν πρακτικά δυσεφάρμοστη. 

ΙΙΙ. Μέθοδος και διάρθρωση της μελέτης
Από την παραπάνω πρώτη παρουσίαση προκύπτει ότι η μελέτη της κατάθεσης 

σε κοινό λογαριασμό παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον. Λόγω των ειδικών ρυθμί-
σεων του ν. 5638/1932, αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη των 
ρυθμίσεων αυτών σε παραβολή με τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου.

Η παρούσα μελέτη διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχει-
ρείται η εννοιολογική οριοθέτηση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό, μέσω της 
ανάλυσης των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 1§1 του ν. 5638/1932.

Με τη νομική φύση και την κατάρτιση της σύμβασης καταθέσεως σε κοινό λο-
γαριασμό ασχολείται το δεύτερο κεφάλαιο. Κατά την εξέταση της νομικής φύσης 
ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται αφενός στις σχέσεις μεταξύ της τράπεζας και των δι-
καιούχων της κατάθεσης και αφετέρου στις σχέσεις των συνδικαιούχων μεταξύ τους.
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Η λειτουργία της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό ενόψει της ρύθμισης του 
άρθρου 3 του ν. 5638, κατά το οποίο απαγορεύεται η «διάθεση» της κατάθεσης, 
εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. Ειδικότερα εξετάζεται αν, πέρα από το δικαίωμα 
των συνδικαιούχων να αποσύρουν την κατάθεση, είναι επιτρεπτή η εκχώρηση ή 
η ενεχύραση της αξίωσης από την κατάθεση. Εδώ εξετάζεται και η ρύθμιση του 
άρθρου 4 του ν. 5638/1932 που αναγνωρίζει το κατασχετό της κατάθεσης σε κοινό 
λογαριασμό

Οι ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 5638/1932, που αφορούν ζητή-
ματα κληρονομικού δικαίου, εξετάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Ειδικότερα αντι-
μετωπίζεται το ζήτημα της υπεισέλευσης ή μη των κληρονόμων του αποβιώσα-
ντος συνδικαιούχου στην κατάθεση σε κοινό λογαριασμό καθώς και το ζήτημα της 
λειτουργίας της υπάρχουσας μεταξύ των συνδικαιούχων εσωτερικής σχέσης. Εδώ 
εξετάζονται και οι έννομες συνέπειες ως προς νομίμους μεριδούχους από την εφαρ-
μογή του άρθρου 117 ΕισΝΑΚ. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η κατάθεση σε αδιαίρετο ή ενωμένο ή 
συμπλεκτικό λογαριασμό, που αποτελεί επίσης «κοινό λογαριασμό» αλλά δεν υπά-
γεται στη ρύθμιση του ν. 5638/1932.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Έννοια της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό  
κατά τον ν. 5638/1932

Ι. Ο ορισμός του άρθρου 1§1 ν. 5638/1932
Κατά το άρθρο 1§1 ν. 5638/1932, ως κατάθεση σε κοινό λογαριασμό ορίζεται η 

χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δυο ή περισσο-
τέρων προσώπων από κοινού, που περιέχει τον όρο ότι είτε ένας είτε μερικοί είτε και 
όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση του λογαριασμού από την κατάθεση, 
συνολικά ή μερικά, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων. Ο ορισμός αυτός ανταποκρίνεται 
στην έννοια του κοινού διαζευκτικού11 λογαριασμού, του οποίου χαρακτηριστικό 
γνώρισμα είναι το αυτοτελές12 δικαίωμα καθενός από τους δικαιούχους να κάνει 
χρήση του κοινού λογαριασμού. Δεν υπάρχει κοινός λογαριασμός με την ανωτέρω 
έννοια, όταν οι συνδικαιούχοι έχουν απλώς χορηγήσει πληρεξουσιότητα σε έναν ή 
σε μερικούς από αυτούς να κάνουν χρήση του κοινού λογαριασμού13.

11. Δούβλης, Κοινός διαζευκτικός λογαριασμός: Προσβολή της νόμιμης μοίρας και κάμ-
ψη του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, σ. 15, Ρόκας/Γκόρτσος/Μικρουλέα/Λιβα-
δά, σ. 544, Πελλένη-Παπαγεωργίου, ΕφΑΔ 2019, 1089. Στο γερμανικό δίκαιο χρησιμοποιείται 
ο όρος «Oder – Konto»· βλ. Canaris, Bankvertragsrecht I, αρ. 224 επ., Claussen, Bank - und 
Börsenrecht, αρ. 79, Kümpel, Bank - und Kapitalmarktrecht, αρ. 3.251, Schwintowski σε: 
Schwintowski/Schäfer, Bankrecht, §5, αρ. 16, Fischer/Klanten, Bankrecht, αρ. 8.10, Baum-
bach/Hopt, Handelsgesetzbuch, Bankgeschäfte (7) A/39, Hadding, σε: Schimanski/Bunte/
Lwowski, Bankrechtshandbuch I, § 35 αρ. 6 επ., Schönle, Bank – und Börsenrecht, σ. 78, 
Sandkühler, Bankrecht, σ. 48. Όπως παρατηρεί ο Gößmann, σε: Bankrecht und Bankpraxis 
I αρ. 2/138 α, «Die Bezeichnung “Oder – Konto” ist freilich nur auf den ersten Blick verwir-
rend; sie besagt nicht dass Kontoinhaber der eine oder der andere ist, sondern drückt nur 
die Regelung der Verfügungsbefugnis aus».

12. Πελλένη-Παπαγεωργίου, ΕφΑΔ 2019, 1090, Μούζουλας, Αμοιβαία κεφάλαια, κατάθεση 
σε κοινό λογαριασμό και τραπεζικό απόρρητο, γνμδ, ΔΕΕ 1996, 601· Hadding, σε: Schiman-
ski/Bunte/Lwowski, BankR-Hdb, §35 αρ.8, ο ίδιος, Zur aktuellen Rechtlage bei Gemein-
schaftskonten, σε: Festgabe für Hellner, WM Sonderheft 1994, σ. 6.

13. Hadding, σε: Schimanski/Bunte/Lwowski, BankR – Hdb, § 35 αρ. 2, Fischer/Klanten, 
αρ. 8.12, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ «Verfügungsberechtigung» και «Kontoinhhaber-
schaft».

PELLENI SEL.indd   21PELLENI SEL.indd   21 29/6/21   9:00 AM29/6/21   9:00 AM



Έννοια της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό κατά τον ν. 5638/1932 

22

Το γεγονός ότι στο κείμενο του άρθρου 1§1 αναφέρονται εντός παρενθέσεως και 
οι ξενόγλωσσοι όροι compte joint και joint account, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στο γαλλικό και αγγλικό δίκαιο αντιστοίχως για να δηλωθεί ο κοινός λογαριασμός14, 
φανερώνει κατ’ αρχήν την πρόθεση του έλληνα νομοθέτη να αναγνωρίσει την κα-
τάθεση σε κοινό λογαριασμό μέσα στο πλαίσιο που είχε εν τω μεταξύ διαμορφωθεί 
διαμέσου της νομοθεσίας και της τραπεζικής πρακτικής άλλων κρατών. Εμφανής 
είναι η επίδραση, αφενός, του γαλλικού δικαίου15 στη λειτουργία του κοινού λογα-
ριασμού ως ενεργητικής ενοχής εις ολόκληρον (βλ. άρθρ. 1§1 ν. 5638/1932) και αφε-
τέρου, του αγγλικού δικαίου16 στην καθιέρωση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό 
ως ακληρονόμητης (βλ. άρθρ. 2§1 ν. 5638/1932).

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία
Όπως προκύπτει από το άρθρο 1§1 ν. 5638/1932 ουσιώδη στοιχεία της κατάθε-

σης σε κοινό λογαριασμό είναι τα εξής: α) χρηματική κατάθεση, β) κατάθεση στο 
όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού και γ) όρος περί συνολικής ή με-
ρικής χρήσης του λογαριασμού είτε από έναν είτε από μερικούς είτε και από όλους 
τους δικαιούχους, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων.

1. Χρηματική κατάθεση
α. Το χρήμα ως αντικείμενο της κατάθεσης

Από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 1§1 του ν. 5638/1932 προέκυπτε ότι μόνο 
χρηματικές καταθέσεις καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Επομένως 
αποκλείονταν μη χρηματικές καταθέσεις, όπως καταθέσεις χρεωγράφων (μετοχικών 
και άλλων αξιογραφικών τίτλων) και καταθέσεις νομισμάτων που αποτελούν κοινή 
παρακαταθήκη17. Επίσης, δεν μπορούσε να αποτελέσει κατάθεση σε κοινό λογαρια-

14. Ο όρος «compte joint» χρησιμοποιείται και στο ελβετικό δίκαιο· βλ. Emch/Renz/
Bosch, Das Schweizerische Bankgeschäft, σ. 91, Lombardini, Droit bancaire suisse, σ. 135 
(υποσημ. 34).

15. Vasseur/Marin, Les comptes en banque I, αρ. 206, Dechanel, La convention de 
compte joint, Banque 1982, 1229 επ., Cavalda/Stoufflet, Droit bancaire, αρ. 345, Ripert/
Roblοtt, Traité de Droit Commercial II, αρ. 1792 –1793 και 2294, Rives – Lange/Contamine – 
Raynaud, Droit bancaire, σ. 185.

16. Halsbury’ s, Laws of England, vol. 3 (1), Banking §154, Hapgood/Paget’s, Law of Ban-
king, σ.171επ., Holden, The Law Practice of Banking, vol. I (Banker and Customer), σ. 416, 
Ellinger/Lomnicka, Modern Banking Law, σ. 225επ., Penn/Shea/Arora, The Law relating to 
Domestic Banking, σ. 126επ.

17. Κ. Ρόκας, Περί της καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν, Θ 1948, 2 (=Μελ. Εμπ. Δικ. ΙΙ, 
561), Βελέντζας, Δίκαιο Τραπεζών και Τραπεζικών Συμβάσεων (Εργασιών), σ. 542, Κομισό-
πουλος, Κατάθεσις εις κοινόν λογαριασμόν ν. 5638/1932 και προσβολή νομίμου μοίρας δι’ 

PELLENI SEL.indd   22PELLENI SEL.indd   22 29/6/21   9:00 AM29/6/21   9:00 AM



ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

23

σμό η κατάθεση χρημάτων από περισσότερους σε χρηματοκιβώτια της τράπεζας, 
διότι σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρόκειται για μίσθωση τραπεζικής θυρίδας18. Είχε 
όμως υποστηριχθεί και η άποψη19, ότι ο ν. 5638/1932 αναφέρεται στη χρηματική 
κατάθεση ως το συνήθως συμβαίνον και δεν αποκλείει και τις μη χρηματικές κατα-
θέσεις. Η άποψη αυτή στηριζόταν αφενός στην εισηγητική έκθεση του ν. 5638/1932, 
όπου γίνεται λόγος και για κατάθεση «χρεωγράφων ή άλλων αξιών»20 και αφετέρου 
στο άρθρο 2 του ν.δ. της 17.7/13.8.192321, που αναφέρεται στην κατάθεση χρημάτων 
ή ανωνύμων χρεωγράφων υπέρ τρίτου. Η αναφορά όμως αυτή, τόσο στην εισηγητι-
κή έκθεση όσο και στο άρθρο 2 του ν.δ. της 17.7-23.8.1923, δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ανάλογη22 εφαρμογή του ν. 5638/1932 και στις μη χρηματικές καταθέσεις λόγω του 
εξαιρετικού χαρακτήρα του ν. 5638/1932 από πλευράς εννόμων συνεπειών κληρονο-
μικού δικαίου και ιδίως λόγω των σοβαρών φορολογικών απαλλαγών που θεσπίζει. 

Αντικείμενο λοιπόν της αρχικής κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό ήταν, λόγω του 
αυστηρού γράμματος του νόμου, υλικό χρήμα. Αλλά και το λογιστικό χρήμα, το 
οποίο θεωρείται ως χρήμα υπό ευρεία έννοια23, ήταν αντικείμενο της κατάθεσης 
σε κοινό λογαριασμό, αν η έννοια του λογιστικού χρήματος χρησιμοποιείται χωρίς 
να περιλαμβάνει τα χρεώγραφα. Εδώ εννοείται π.χ. η εντολή μεταφοράς χρημάτων 
από ατομικό λογαριασμό σε κοινό. Έτσι, κατάθεση σε κοινό λογαριασμό με λογιστικό 
χρήμα αποτελεί η εντολή καταθέτη τράπεζας εξωτερικού για αποστολή από αυτήν 
χρημάτων σε ελληνική τράπεζα, προκειμένου να κατατεθούν σε κοινό λογαριασμό 
αυτού υπέρ του οποίου έγινε η αποστολή και τρίτου προσώπου24. Σημειωτέον ότι 
το λογιστικό χρήμα προϋποθέτει την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα 
αυτού που δίνει την εντολή μεταφοράς25. Γι’ αυτό και ως λογιστικό χρήμα χαρακτη-
ρίζεται μερικές φορές η ίδια η κατάθεση, ιδίως η κατάθεση όψεως26, η οποία δίνει 
στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποσύρει ή να διαθέσει οποτεδήποτε το ποσό 

αυτής, ΝοΒ 1964, 435.
18. Βλ. Βελέντζα, σ. 542.
19. Χαρλαύτης, Κατάθεσις εις κοινόν λογαριασμόν, ΕΕμπΔ 1963, 288-289.
20. ΚΘ 1932, 741 = Σιφναίος, Πανδέκται Νέων Νόμων και Διαταγμάτων, τόμ. Ζ (1932), σ. 

1289.
21. «Περί ειδικών διατάξεων υπέρ ανωνύμων εταιρειών».
22. Γενικά για το πότε δεν χωρεί αναλογία δικαίου βλ. αντί άλλων Σημαντήρα, ΓενΑρχ, 

αρ. 178επ. 
23. Καλλιμόπουλος, Το δίκαιο του χρήματος, σ. 44επ.(47), Σταθόπουλος, Σύγχρονες τεχνι-

κές των χρηματικών συναλλαγών, ΔΕΕΤ 1994, Ειδικό τεύχος, σ. 128επ. Σχετικά με το ζήτημα, 
αν το λογιστικό χρήμα μπορεί να είναι και χρήμα υπό στενή έννοια βλ. ενδεικτικά Καλλιμό-
πουλο, σ. 57επ., Staudinger/Karsten Schmidt, BGB, § 244 Α 9, Α 28επ.

24. Βλ. ΑΠ 1691/2014, ΧρΙΔ 2015, 208, ΑΠ 467/1990, ΝοΒ 1991, 1205επ.
25. Καλλιμόπουλος, σ. 44.
26. Για την έννοια της κατάθεσης όψεως βλ. αμέσως παρακάτω υπό β.
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που αντιστοιχεί στην κατάθεση27. Αντιθέτως, δεν απαιτείται υλικό χρήμα για την 
εξυπηρέτηση του κοινού λογαριασμού με μελλοντικές καταβολές και αναλήψεις. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογιστικό ή «ηλεκτρονικό χρήμα». 
Με τον όρο «ηλεκτρονικό χρήμα» νοούνται πληρωμές και μεταφορά κεφαλαίων 
που ενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων28.

Κατ’ εξαίρεση όμως, ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν την αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5638/1932 και επί άλλων μη χρηματικών καταθέ-
σεων. Έτσι, ήδη με το άρθρο 19 § 4 του ν. 1969/1991, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα (βλ. άρθρο 14 § 6 του ν. 3283/2004 και μετέπειτα άρθρο 28 του 
ν. 3556/2007), μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να ανήκουν από κοινού σε 
περισσότερους με αναλογική εφαρμογή επ’ αυτών των διατάξεων του ν. 5638/1932 
(βλ. κατωτέρω υπό αα.). Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται στο άρθρο 12 §1 εδ β’ του 
ν. 2198/1994 για τους άϋλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (βλ. κατωτέρω υπό 
ββ.), στο άρθρο 7§7 του ν. 2992/2002 για τα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρη-
ματικών συμμετοχών, στο άρθρο 31§8 του ν.3461/2006 για τις άϋλες κινητές αξίες 
που καταχωρούνται στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), καθώς και στο άρθρο 6 § 8 
του ν. 4099/2012 για τα μερίδια των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 
Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

Από τα ανωτέρω είναι φανερό, ότι ο νομοθέτης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, επε-
κτείνει με ειδικές διατάξεις το πεδίο εφαρμογής του ν. 5638/1932 και επί άλλων 
κατηγοριών καταθετέων πραγμάτων και συνεπώς θα πρέπει να αποκλεισθεί η ανα-
λογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5638/1932 σε άλλες τραπεζικές συναλλαγές 
29. Υπέρ τούτου συνηγορεί ο εξαιρετικός χαρακτήρας του ν. 5638/1932, ο οποίος 
θεσπίζει σοβαρές φορολογικές απαλλαγές και αποκλίσεις από τις διατάξεις του κλη-
ρονομικού δικαίου30.

αα. Έκδοση τίτλων αμοιβαίων κεφαλαίων σε κοινό λογαριασμό

Όπως σημειώσαμε προηγουμένως, η δυνατότητα ευρείας εφαρμογής του ν. 
5638/1932 που να καλύπτει και τις μη χρηματικές καταθέσεις θα πρέπει να απο-
κλειστεί λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του νόμου αυτού. Εντούτοις, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 1969/199131 ορίζει ότι οι διατάξεις του ν. 

27. Καλλιμόπουλος, σ. 44.
28. Βλ. Σταθόπουλο, ΔΕΕΤ 1994, Ειδικό τεύχος, σ. 129επ., Ρόκα/Γκόρτσο/Μικρουλέα/Λι-

βαδά, σ. 11, Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών, σ. 65 επ.
29. Πρβλ. όμως την ευρύτατη ανάπτυξη του Παπανικολάου, Δυνατότητα εφαρμογής 

των περί κοινού λογαριασμού διατάξεων και επί χρηματοπιστωτικών μέσων (κυρίως άϋλων 
εταιρικών ομολόγων), ΧρΙΔ 2017, 81 επ.

30. Έτσι και Καλλιμόπουλος, Καραγιάννης, Τσολακίδης, Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών, 
Ι, αρ. 1100.

31. «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές διατάξεις εκ-
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