
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η αφετηριακή ενασχόληση με την προβληματική της εκχώρησης απαίτησης εκ 
του νόμου επιφυλάσσει στον ερευνητή μία έντονη αμηχανία. Με βάση την ευρέως 
διαδεδομένη παρουσίαση και κατανόησή της στην επιστήμη και, συνεπώς, την ήδη 
σχηματισμένη δογματική παράσταση αναφορικά με το κανονιστικό της περιεχόμε-
νο, υπολογίζει ότι θα συναντήσει διατάξεις που προβλέπουν ευθέως περιπτώσεις με-
ταβίβασης απαίτησης, η οποία επέρχεται απλώς με βάση τη νομοθετική πρόβλεψη. 
Μία μεταβίβαση δηλαδή, η οποία εκ πρώτης όψεως οριοθετείται από τη συμβατική 
εκχώρηση και από άλλες μορφές μεταβίβασης απαίτησης μόνο με βάση το διακριτό 
παραγωγικό τους λόγο.

Αντιθέτως, ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες διατάξεις, οι οποίες 
ρυθμίζουν αυτοτελώς μία άλλη νομική κατάσταση, την αυτοδίκαιη υποκατάσταση 
του τρίτου που ικανοποιεί τον δανειστή στα δικαιώματα του τελευταίου κατά του 
οφειλέτη. Με την υποκατάσταση η απαίτηση δεν αποσβήνεται, αλλά διατηρείται 
και μεταβιβάζεται από το νόμο στον τρίτο, ο οποίος έτσι καθίσταται ειδικός διάδο-
χος του δανειστή και, συνεπώς, αποκτά ως νέος δανειστής την εξουσία ενάσκησης 
της απαίτησης στο δικό του όνομα. Με την υποκατάσταση θεμελιώνεται δηλαδή 
υπέρ του τρίτου δικαίωμα αναγωγής, με βάση το οποίο μπορεί να αναζητήσει από 
τον οφειλέτη ό,τι ο ίδιος κατέβαλε στον δανειστή. Με τη ρύθμιση αυτή υπηρετεί-
ται, με βάση γενικές αξιολογικές σταθμίσεις, η αποκατάσταση της δικαιοπολιτικά 
μη αποδεκτής περιουσιακής ανισορροπίας που θα ανέκυπτε σε βάρος του τρίτου 
είτε σε περίπτωση που ο δανειστής ικανοποιούνταν, αλλά διατηρούσε το δικαίωμα 
να στραφεί κατά του οφειλέτη, είτε σε περίπτωση που μετά την ικανοποίηση του 
δανειστή ο οφειλέτης απαλλασσόταν από το χρέος του. Με τον τρόπο αυτό, εκδη-
λώνεται η πρόθεση του νομοθέτη να ρυθμίσει, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό 
συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις, τα ζητήματα που ανακύπτουν στις έννομες 
σχέσεις μεταξύ του τρίτου, του δανειστή και του οφειλέτη με αφορμή την ικανο-
ποίηση του δανειστή από τον τρίτο. Υπό το πρίσμα αυτό, σχηματίζεται η εδραία πε-
ποίθηση ότι σημείο αναφοράς της προβληματικής δεν αποτελεί η μεταβίβαση της 
απαίτησης καθ’ εαυτή, αλλά η κατασκευή της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου 
ως μηχανισμού αναγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η προκείμενη μονογραφία επιδιώκει, αξιοποιώντας την πλού-
σια ιστορική και συγκριτική συζήτηση, να αναδείξει τα αστικοδικαιικά δογματικά 
θεμέλια της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου και, με τον τρόπο αυτό, να την 
εντάξει αξιολογικά-τελολογικά στο σύστημα του ενοχικού δικαίου, ιδίως στο υπο-
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σύστημα των θεσμών και μηχανισμών αναγωγής, και να συμβάλει στην επίλυση των 
πρακτικών προβλημάτων της υποκατάστασης και της αναγωγής.

Η μονογραφία είναι ο καρπός της έρευνας που πραγματοποίησα ως μεταδιδα-
κτορικός ερευνητής και ακαδημαϊκός υπότροφος στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Σημα-
ντικό μέρος της συγγραφής πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Max Planck για το 
Αλλοδαπό και Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Αμβούργο, Γερμανία, ως μεταδιδακτορικός 
υπότροφος της Max-Planck Gesellschaft (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018), ως ακαδη-
μαϊκός επισκέπτης (Academic Visitor) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού 
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης, Αγγλία (Ιανουάριος-
Ιούλιος 2019), και ως μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von 
Humboldt στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αμβούργου, Γερμανία (Οκτώβριος 
2019-Σεπτέμβριος 2020).

Τα βασικά πορίσματα της μονογραφίας περιλαμβάνονται σε μελέτη με τίτλο «Η 
εκχώρηση απαιτήσεως εκ του νόμου», στην οποία η Ακαδημία Αθηνών απένειμε το 
Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη το Δεκέμβριο 2020. Ευχαριστώ θερμά για την 
ευμενή κρίση τους τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, Καθηγητές και Ακαδημαϊ-
κούς κ. Απόστολο Γεωργιάδη, κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο και κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα.

Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην επιβλέπουσα της 
μεταδιδακτορικής μου έρευνας Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Κλαβανίδου. Από την πρώ-
τη στιγμή που συζητήσαμε τις πτυχές του θέματος, το αγκάλιασε με εξαιρετικό εν-
διαφέρον και επόπτευσε την πορεία της έρευνας σε όλα τα στάδιά της με μεγάλη 
προθυμία. Οι διεισδυτικές παρατηρήσεις της, ιδιαίτερα σε απαιτητικά ερμηνευτι-
κά ζητήματα, συνέβαλαν ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της μονογραφίας. Το τελικό 
αποτέλεσμα θα υστερούσε χωρίς τη δική της έμπειρη ματιά.

Στον Κοσμήτορα και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αμβούρ-
γου κ. Tilman Repgen οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες για τη ζεστή φιλοξενία κατά τη 
διάρκεια της εκεί παραμονής μου. Εξίσου, υπόχρεος είμαι στον Καθηγητή της Νο-
μικής Σχολής των Πανεπιστημίων Οξφόρδης και Ζυρίχης κ. Wolfgang Ernst και στη 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου και Καθηγήτρια 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης κ. Birke Häcker, οι οποίοι διευκό-
λυναν ποικιλοτρόπως την έρευνά μου.

Τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Λιάππη ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόταση να 
περιληφθεί η μελέτη μου στην εξαιρετική επιστημονική σειρά που διευθύνει. Χαίρο-
μαι ιδιαίτερα που η αρχική γνωριμία μας το 2004 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών βρίσκει το ενδιάμεσο επιστέγασμά της σε αυτή τη συνεργασία.

O ακαδημαϊκός μου Δάσκαλος, Ομότιμος Καθηγητής και αντεπιστέλλον μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών, κ. Μαριάνος Καράσης και η Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Ποδηματά 
ήταν πάντοτε διαθέσιμοι σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής να συζητήσουμε τους 
προβληματισμούς μου και προθυμοποιήθηκαν να αναγνώσουν κριτικά το πρώτο 
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μέρος της μελέτης. Τους ευχαριστώ για την αγάπη τους που με συνοδεύει ήδη από 
τα φοιτητικά μου χρόνια.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Ομότιμο Καθηγητή κ. Αχιλλέα Κουτσουράδη 
που μου πρότεινε το συγκεκριμένο θέμα, για τις χρήσιμες υποδείξεις του στη διεθνή 
βιβλιογραφία και τις αρχικές συζητήσεις μας στα διάφορα ζητήματα της μελέτης.

Σε αυτή τη συγγραφική μου προσπάθεια καθοριστική υπήρξε ακόμη η αρωγή 
του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γεώργιου Αρχανιωτάκη, με τον οποίο είχα τη χαρά να συ-
ζητήσω εκτενώς ορισμένα αμφιλεγόμενα ερμηνευτικά προβλήματα. Τον ευχαριστώ 
και από τη θέση αυτή.

Τους Ομότιμους Καθηγητές κ. Αθανάσιο Πουλιάδη και κ. Γεώργιο Δέλλιο και τους 
Καθηγητές κ. Αθηνά Κοτζάμπαση και κ. Αναστάσιο Βαλτούδη ευχαριστώ που με εν-
θάρρυναν στη μεταδιδακτορική μου έρευνα. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Άγγελο 
Κορνηλάκη και τους Επίκουρους Καθηγητές κ. Σταμάτη Κουμάνη, κ. Ελένη Ζερβο-
γιάννη και κ. Τίμο Κοσμίδη ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της 
συγγραφής.

Τους αδελφικούς φίλους, Δημήτριο Γούλα, Δ.Ν.-Δικηγόρο, μεταδιδακτορικό ερευ-
νητή Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., και Δημοσθένη Παπανικολάου, LL.M., D.E.A., Δικηγόρο, 
με τους οποίους μοιράζομαι την κοινή αγάπη μας για τη Νομική Επιστήμη, ευχα-
ριστώ που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για να συζητήσουμε και αυτή τη φορά τις 
επιστημονικές προσδοκίες μου.

Στους γονείς μου Γιάννη-Χρυσάνθη και στα αδέλφια μου Νίκο-Μαρία και Γιώργο-
Δήμητρα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήκωσαν σε διάφορες φάσεις της έρευνας 
τα οικογενειακά βάρη που μου αναλογούσαν και με ενθάρρυναν μέχρι το τέλος.

Τη σύζυγό μου Νεκταρία ευχαριστώ για την αγάπη της και κυρίως γιατί στάθηκε 
με υπομονή στο πλευρό μου σε κάθε βήμα αυτής της συγγραφής.

Τη μελέτη αφιερώνω με χαρά στον γιο μου Γιάννη. Οι ατελείωτες ώρες που ήμουν 
μακρυά του και η προσδοκία να σμίξουμε το συντομότερο λειτούργησαν ως ισχυρό 
κίνητρο σε αυτή την απαιτητική συγγραφική πορεία.

Τις ευχαριστίες μου θέλω να εκφράσω τέλος στον εκδοτικό οίκο Π.Ν. Σάκκουλας 
για την αισθητικά επιμελημένη εμφάνιση του βιβλίου και την άρτια έκδοσή του.

Δεκέμβριος 2020
Σωτήριος Ι. Κοτρώνης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο της μελέτης

A. Γενική θεώρηση της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου
Αντικείμενο της προκείμενης μελέτης είναι η εκχώρηση απαίτησης εκ του νόμου 

στο ιδιωτικό δίκαιο, με έμφαση στο αστικό δίκαιο (λατινικά cessio legis, γερμανικά 
gesetzlicher Forderungsübergang ή Legalzession, αγγλικά και γαλλικά subrogation).

Στο ελληνικό δίκαιο η εκχώρηση απαίτησης εκ του νόμου δεν θεσπίζεται ως γενι-
κός κανόνας, αλλά εισάγεται μόνο σε όσες ειδικές διατάξεις την προβλέπει ρητά ο 
νόμος. Τέτοιες διατάξεις είναι πολυάριθμες, βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρη την 
έννομη τάξη, ιδίως σε όλη την έκταση του ιδιωτικού δικαίου (αστικό δίκαιο, εμπορι-
κό δίκαιο κλπ.), και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το περιεχόμε-
νό τους και τα ουσιώδη στοιχεία της νομοτυπικής τους υπόστασης1. Η εξαντλητική 

1. Βλ. την ενδεικτική απαρίθμηση των διατάξεων εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου 
στο ισχύον ελληνικό δίκαιο σε Απ. Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ2, § 42 αρ. 4. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ5, 
§ 27 αρ. 4. Αστ. Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ ΙΙ5, § 24 αρ. 120. Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 14 αρ. 4. Κρη-
τικό, σε AK Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 469 αρ. 4 επ.. Γ. Γεωργιάδη, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 455 
αρ. 3. βλ. επίσης στην παλαιότερη βιβλιογραφία, Μπαλή, ΓενΕνοχΔ3, § 164 σελ. 505. Ζέπο, 
ΓενΕνοχΔ2, σελ. 630. Τούση, ΓενΕνοχΔ, σελ. 548. Μαντζούφα, ΓενΕνοχΔ3, σελ. 194. Σούρλα, 
ΕρμΑΚ, 469 αρ. 2. Ταμπάκη, Αρμ 1973, σελ. 423. Βλ. μία εκτεταμένη παράθεση των διατάξεων 
εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου στο γερμανικό δίκαιο, Hübener, Der gesetzliche For-
derungsübergang, passim. βλ. επίσης, Erman/Westermann15, § 412 αρ. 1. MünchKommBGB-
Roth/Kieninger7, § 412 αρ. 3. Soergel/Schreiber13, § 412 αρ. 1. Staudinger/Busche, § 412 αρ. 
7 επ.. Schims, Der gesetzliche Forderungsübergang, σελ. 39 υποσ. 89 επ.. τις πιο χαρακτη-
ριστικές περιπτώσεις αναφέρει η v. Koppenfels-Spies, Cessio legis, σελ. 4. Όσον αφορά το 
γερμανικό δίκαιο, ήδη το 1968 υπολογιζόταν ότι υφίστανται περισσότερες από 100 διατάξεις 
εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου σε όλους τους κλάδους του δικαίου (Hübener, Der 
gesetzliche Forderungsübergang, σελ. 1) και είχε παρατηρηθεί ότι «ο νομοθέτης φαίνεται 
να έχει χάσει τον έλεγχο των περιπτώσεων, στις οποίες έχει προβλέψει εκχώρηση εκ του 
νόμου» (Hübener, Der gesetzliche Forderungsübergang, σελ. 2). αργότερα, επισημάνθηκε 
ότι υπάρχει τάση ακόμη μεγαλύτερης διεύρυνσης των περιπτώσεων, βλ. Scheyhing/Nörr, 
σε Nörr/Scheyhing/Pöggeler, Sukzessionen2, σελ. 164. v. Koppenfels-Spies, Cessio legis, σελ. 
4 υποσ. 12. Hawellek, Persönliche Surrogation, σελ. 37. Looschelders, AcP 2007, σελ. 281. Βλ. 
για τις περιπτώσεις στο γαλλικό δίκαιο, Terré/Simler/Lequette/Chénedé, Les obligations12, 
αρ. 1478 επ. Βλ. για τις περιπτώσεις στο ελβετικό δίκαιο, BSK OR Ι-Girsberger/Hermann7, 166 
αρ. 2. BSK OR Ι-Zellweger-Gutknecht7, 110 αρ. 29. CHK OR-Reetz/Burri3, 166 αρ. 3 επ.. ZK OR-

1

2
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τους καταγραφή υπερβαίνει ασφαλώς και τις δυνατότητες και τη στοχοθεσία της 
μελέτης. Αντιθέτως, εδώ επιδιώκεται η ενδεικτική απεικόνιση των πιο χαρακτηριστι-
κών περιπτώσεων και, επομένως, της ευρύτητας του φάσματος των κανόνων δικαί-
ου, στο πραγματικό των οποίων εισάγεται με τη μία ή την άλλη μορφή εκχώρηση 
απαίτησης εκ του νόμου. Οι περιπτώσεις αυτές παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά, 
αντιπροσωπευτικά για την κατανόηση του αντικειμένου και των βασικών ζητημάτων 
της μελέτης. Συγκεκριμένα:

(α) Το «δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση» κατά την ΑΚ 319 (ius 
offerendi et succedendi): Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι τρίτος, δηλαδή πρόσωπο 
διαφορετικό από τον οφειλέτη και, επομένως, μη υπόχρεο από την ενοχή σε εκπλή-
ρωση της παροχής2, ο οποίος εξαιτίας επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά 
του οφειλέτη κινδυνεύει να απωλέσει εμπράγματο δικαίωμα ή την κατοχή σε κινητό 
ή ακίνητο πράγμα του οφειλέτη που εκτίθεται σε πλειστηριασμό, έχει αυτοτελές δι-
καίωμα3, ενεργώντας στο δικό του όνομα, να ικανοποιήσει τον δανειστή με καταβο-
λή, δημόσια κατάθεση ή συμψηφισμό (παρ. 1)4. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή 

Spirig, 166 αρ. 11 επ.
2. Βλ. για την έννοια του τρίτου, Μπαλή, ΓενΕνοχΔ3, § 38 σελ. 141. Ζέπο, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 

170. Ζέπο, ΕρμΑΚ, 317 αρ. 3 επ.. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ5, § 17 αρ. 32. Αστ. Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ 
ΙΙ5, § 18 αρ. 62-63. Βαλτούδη, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, αρ. 59 επ., 
όπου και διαφορετική –έναντι της κρατούσας άποψης– προσέγγιση της έννοιας του τρίτου. 
Γεωργιάδου, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 317 αρ. 4. Κουμάνη, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 317-
318 αρ. 4. Βλ. αναλυτικά για την έννοια του τρίτου κατωτέρω αρ. 146.

3. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 173. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 319 αρ. 2 («ίδιον δικαίωμα»). Γεωργιάδου, σε 
ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 319 αρ. 1 («ίδιο δικαίωμα»), 6. Πρβλ. αναφορικά με την αντί-
στοιχη της ΑΚ 319 διάταξη της § 268 γερμΑΚ, Soergel/Forster13, § 268 αρ. 1. Staudinger/Bitt-
ner, § 268 αρ. 1 («eigenes Recht»). HKK-BGB/Gröschler, §§ 266-268 αρ. 9 («eigenes Recht»).

4. ΑΠ 478/2016, ΧρΙΔ 2016.661 επ., η οποία παρέπεμψε στην ΟλΑΠ το ζήτημα, εάν ως 
κατοχή νοείται η φυσική εξουσία επί πράγματος, ανεξάρτητα από το εάν αυτή πηγάζει από 
έννομη σχέση, λ.χ. σύμβαση μίσθωσης. ΑΠ 1925/2008, ΧρΙΔ 2009.604 επ. με ενημερωτικό ση-
μείωμα Νεζερίτη (μη εφαρμογή της ΑΚ 319 επί δικαιώματος προσδοκίας βάσει προσυμφώ-
νου αγοράς ακινήτου). ΕφΠατρ 806/2008, ΑχΝομ 2009.140. ΕφΘεσ 1344/2001, Αρμ 2002.1599. 
ΜΠρΘεσ 24990/2010, ΤΝΠ Ισοκράτης (δημοσιευμένη υπό την ΜΠρΘεσ 24988/2010). ΠΠρΚα-
λαμ 1098/1957, ΝοΒ 1958.55 επ.. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 172 επ.. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 319 αρ. 1 επ.. 
Απ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ2, § 18 αρ. 1 επ.. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 17 αρ. 38 επ.. Αστ. Γε-
ωργιάδης, ΓενΕνοχΔ ΙΙ5, § 18 αρ. 76 επ.. Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 7 αρ. 6 επ.. Γεωργιάδου, σε 
ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 319 αρ. 1 επ.. Κουμάνης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 319 αρ. 1 επ.. βλ. 
επίσης, Μπαλή, Θέμ 1946, σελ. 379. Κορδογιαννόπουλο, ΝΔικ 1953, σελ. 277 επ. Πρβλ. τις αντί-
στοιχες διατάξεις της § 268 γερμΑΚ, η οποία αποτέλεσε πρότυπο της ΑΚ 319 (Ζέπος, ΕρμΑΚ, 
319 αρ. 1. Ταμπάκης, Αρμ 1973, σελ. 424), του άρθρου 1346 γαλλΑΚ, του άρθρου 110 ελβΚώδΕν 
και του άρθρου ΙΙΙ.-2:107 (2) DCFR. Στο άρθρο 7:106 PECL προβλέπεται το δικαίωμα τρίτου 
να εκπληρώσει την παροχή για να προστατεύσει έννομα συμφέροντά του που κινδυνεύουν 
να απωλεσθούν, εάν δεν εκπληρωθεί η παροχή από τον οφειλέτη, αλλά δεν ρυθμίζεται η 
έννομη συνέπεια της ικανοποίησης του δανειστή, λ.χ. η ex lege υποκατάσταση του τρίτου 

3
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A. Γενική θεώρηση της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου

εκπληρώνεται έγκυρα από τον τρίτο, ακόμη κι αν ο δανειστής έχει συμφέρον να εκ-
πληρωθεί αυτή προσωπικά από τον οφειλέτη (ΑΚ 317) ή αν αντιτίθεται στην καταβο-
λή ο οφειλέτης (ΑΚ 318)5. Με την ικανοποίηση του δανειστή ο οφειλέτης ελευθερώ-
νεται έναντι του δανειστή, αλλά η ενοχή δεν αποσβήνεται, όπως στις ΑΚ 317-318. 
Αντιθέτως, η ενοχή διατηρείται και ο τρίτος υποκαθίσταται αυτοδικαίως, δηλαδή 
χωρίς συμφωνία και ανεξάρτητα από τη βούληση ή ακόμη και τη γνώση των μερών, 
στα δικαιώματα του δανειστή κατά του οφειλέτη (παρ. 2)6. Με την υποκατάσταση η 
απαίτηση του δανειστή μεταβιβάζεται από το νόμο στον τρίτο, o οποίος έτσι αποκτά 
αυτοτελές δικαίωμα αναγωγής κατά του οφειλέτη: Πρόκειται για το δικαίωμα του 
τρίτου να στραφεί κατά του οφειλέτη και να αναζητήσει από αυτόν το ποσό που ο 
ίδιος κατέβαλε στον δανειστή. Πάντως, η υποκατάσταση δεν προϋποθέτει, χωρίς 
βέβαια να αποκλείει, την ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής του τρίτου κατά του οφει-
λέτη με βάση την εσωτερική τους σχέση7.

(β) Ειδικές περιπτώσεις του «δικαιώματος τρίτου σε προσφορά και υποκατάστα-
ση» καθιερώνουν στο Εμπράγματο Δίκαιο οι ΑΚ 1234 εδ. β’ (ex lege υποκατάσταση 
του ενεχυραστή τρίτου, ο οποίος κατέβαλε απαιτητή οφειλή, στα δικαιώματα του 
ενεχυρούχου δανειστή κατά του οφειλέτη) και 1298 (ex lege υποκατάσταση του τρί-
του κυρίου ή νομέα ενυπόθηκου ακινήτου, ο οποίος κατέβαλε το ενυπόθηκο χρέος 
ή αποβλήθηκε από το ακίνητο με τον πλειστηριασμό του, στα δικαιώματα του ενυ-
πόθηκου δανειστή κατά του οφειλέτη)8. Στις περιπτώσεις αυτές, ο νόμος επιτρέπει 

στα δικαιώματα του δανειστή και η κατά συνέπεια απονομή στον τρίτο δικαιώματος ανα-
γωγής του κατά του οφειλέτη, βλ. Lando/Beale, Principles of European Contract Law I and 
II, Art. 7:106, Comment A, σελ. 338 («[Article 7:106] does not address the question, whether a 
third person who has made a performance acquires the rights of the creditor vis-a-vis the 
debtor by way of assignment or subrogation»). Martens/Willems, Commentaries, 7:106 αρ. 
10. Hawellek, Persönliche Surrogation, σελ. 185.

5. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 173. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 319 αρ. 3. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 17 αρ. 38. 
Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ ΙΙ5, § 18 αρ. 77. Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 7 αρ. 9. Γεωργιάδου, σε ΑΚ 
Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 319 αρ. 1. Κουμάνης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 319 αρ. 1.

6. ΕφΠατρ 806/2008, ΑχΝομ 2009.140. ΕφΘεσ 1344/2001, Αρμ 2002.1599. ΜΠρΘεσ 
24990/2010 ΤΝΠ Ισοκράτης (δημοσιευμένη υπό την ΜΠρΘεσ 24988/2010). ΠΠρΚαλαμ 
1098/1957, ΝοΒ 1958.55, 56. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 174. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 319 αρ. 12. Απ. Γεωργιά-
δης, ΓενΕνοχΔ2, § 18 αρ. 7. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 17 αρ. 40. Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ ΙΙ5, 
§ 18 αρ. 77, 84. Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 7 αρ. 10. Γεωργιάδου, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 
319 αρ. 8. Κουμάνης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 319 αρ. 2, 7, 11. Νεζερίτη, Ενημερωτικό σημείωμα 
στην ΑΠ 1925/2008, ΧρΙΔ 2009.605. βλ. επίσης, Κορδογιαννόπουλο, ΝΔικ 1953, σελ. 278.

7. ΠΠρΚαλαμ 1098/1957, ΝοΒ 1958.55. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, σελ. 174. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 319 αρ. 
12. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 17 αρ. 38. Κορδογιαννόπουλος, ΝΔικ 1953, σελ. 278. βλ. επίσης, 
Κουμάνη, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 319 αρ. 1. Ταμπάκη, Αρμ 1973, σελ. 423.

8. Απ. Γεωργιάδης, ΕμπρΔ2, § 86 αρ. 36, 41, § 89 αρ. 76. Παπαστερίου, ΕμπρΔ ΙΙΙ, § 85 
αρ. 51 (αναφορικά με την ΑΚ 1234 εδ. β’). Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ ΙΙ5, § 18 αρ. 76 υποσ. 
109 (αναφορικά με την ΑΚ 1298). Δωρής, Εμπράγματη ασφάλεια, σελ. 89, 124. Σπυριδάκης, 
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§ 1. Αντικείμενο της μελέτης

σε ορισμένο πρόσωπο που δεν είναι προσωπικός οφειλέτης (ενεχυραστής τρίτος, 
τρίτος κύριος ή νομέας ενυπόθηκου ακινήτου)9 να ικανοποιήσει τον δανειστή (ΑΚ 
1234 εδ. α’, ΑΚ 1294 σε συνδυασμό με την ΑΚ 1298), προκειμένου να αποτρέψει τις 
δυσμενείς για αυτό συνέπειες από τη λειτουργία του ενεχύρου ή της υποθήκης, δη-
λαδή την απώλεια της κυριότητάς του επί κινητού ή ακίνητου πράγματος, αντίστοι-
χα, με την κτήση της κατά τον πλειστηριασμό από τον υπερθεματιστή10. Με την κα-
ταβολή ο προσωπικός οφειλέτης ελευθερώνεται έναντι του δανειστή, αλλά η ενοχή 
δεν αποσβήνεται. Αντιθέτως, ο τρίτος υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα 
του δανειστή κατά του προσωπικού οφειλέτη11. Με την υποκατάσταση η απαίτηση 
μεταβιβάζεται από το νόμο στον τρίτο, ο οποίος έτσι αποκτά αυτοτελές δικαίωμα 
αναγωγής κατά του προσωπικού οφειλέτη. Αντίστοιχα προς την ΑΚ 319, η υποκατά-
σταση του ενεχυραστή τρίτου ή του τρίτου κυρίου ή νομέα ενυπόθηκου ακινήτου 
στα δικαιώματα του ικανοποιηθέντος δανειστή στις περιπτώσεις αυτές δεν προϋπο-
θέτει, χωρίς βέβαια να αποκλείει, την ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής του κατά του 
προσωπικού οφειλέτη με βάση την εσωτερική τους σχέση12.

(γ) Υποκατάσταση του εις ολόκληρον συνοφειλέτη (ΑΚ 488): Η διάταξη αυτή ορί-
ζει ότι ο συνοφειλέτης γνήσιας παθητικής εις ολόκληρον ενοχής (ΑΚ 481) που ικανο-
ποίησε τον δανειστή υποκαθίσταται στα δικαιώματα του τελευταίου κατά των λοι-
πών συνοφειλετών13. Σε αντίθεση προς τις ανωτέρω ΑΚ 319, 1234 εδ. β’ και 1298, η 

ΔΕμπρΑσφ ΙΙ, § 74 αρ. 1. Σπυριδάκης, ΔΕμπρΑσφ ΙΙΙ, § 171 αρ. 1. Σκούρας, σε ΑΚ Γεωργιάδη/
Σταθόπουλου, 1234 αρ. 1. Καράκωστας, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 1298 αρ. 1. Κορδο-
γιαννόπουλος, ΝΔικ 1953, σελ. 280 επ., 282 επ.. Ρούσσης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 1294-1299 αρ. 
5. Γεωργιάδου, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 319 αρ. 2. Νεζερίτη, Ενημερωτικό σημείωμα 
στην ΑΠ 1925/2008, ΧρΙΔ 2009.605. Πρβλ. τις αντίστοιχες διατάξεις των §§ 1225, 1143 παρ. 1 
και 1249 γερμΑΚ.

9. Το στοιχείο αυτό επισημαίνει ιδιαίτερα ο Δωρής, Εμπράγματη ασφάλεια, σελ. 81, 88.
10. Απ. Γεωργιάδης, ΕμπρΔ2, § 86 αρ. 36, 41, § 89 αρ. 76. Δωρής, Εμπράγματη ασφάλεια, 

σελ. 89. Σκούρας, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 1234 αρ. 3. Παπαδημητρόπουλος, σε Γε-
ωργιάδη ΣΕΑΚ, 1234 αρ. 1. Καράκωστας, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 1298 αρ. 1. Ρούσ-
σης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 1294-1299 αρ. 5.

11. Βλ. αναφορικά με την ΑΚ 1234 εδ. β’, ΜΠρΠατρ 946/2015, ΕφΑΔ 2015.1167. Μπαλή, 
ΕμπρΔ4, § 222. Απ. Γεωργιάδη, ΕμπρΔ2, § 89 αρ. 76. Παπαστερίου, ΕμπρΔ ΙΙΙ, § 85 αρ. 51. Δωρή, 
Εμπράγματη ασφάλεια, σελ. 124. Σκούρα, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 1234 αρ. 5. Παπα-
δημητρόπουλο, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 1234 αρ. 11. Βλ. αναφορικά με την ΑΚ 1298, ΑΠ 365/2011, 
ΤΝΠ Νόμος. ΠΠρΠειρ 367/1960, ΝοΒ 1960.520. Μπαλή, ΕμπρΔ4, § 273. Απ. Γεωργιάδη, ΕμπρΔ2, 
§ 86 αρ. 36, 41. Δωρή, Εμπράγματη ασφάλεια, σελ. 89. Σπυριδάκη, ΔΕμπρΑσφ ΙΙ, § 74 αρ. 1, 
4. Καράκωστα, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 1298 αρ. 1, 7. Ρούσση, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 
1294-1299 αρ. 5. Κορδογιαννόπουλο, ΝΔικ 1953, σελ. 282. Κουμάνη, Σχόλιο στην ΜΠρΘεσ 
22277/2012, Αρμ 2013, σελ. 275 επ.

12. Ταμπάκης, Αρμ 1973, σελ. 423.
13. Απ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ2, § 39 αρ. 42 επ.. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 αρ. 53 επ.. 

Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ Ι5, § 13 αρ. 51 επ.. Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 16 αρ. 58. Βάλληνδας, 
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A. Γενική θεώρηση της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου

υποκατάσταση εξαρτάται από την ύπαρξη δικαιώματος κύριας αναγωγής του ικανο-
ποιήσαντος τον δανειστή συνοφειλέτη κατά των λοιπών συνοφειλετών14. Το δικαίω-
μα αναγωγής μπορεί να πηγάζει από την ενοχική σχέση που συνδέει τους συνοφει-
λέτες μεταξύ τους, η οποία μπορεί να θεμελιώνεται σε σύμβαση, λ.χ. εντολή, εταιρία 
κ.ά., ή στο νόμο, λ.χ. ΑΚ 794, 927 κλπ.15 Αν τέτοια σχέση δεν υπάρχει ή δεν προκύπτει 
τίποτε άλλο από αυτή, η αναγωγική μερίδα των συνοφειλετών διαμορφώνεται ευθέ-
ως από το νόμο (ex lege) με βάση την ΑΚ 487 παρ. 1, η οποία προβλέπει ότι το χρέος 
κατανέμεται κατά ίσα μέρη σε όλους τους συνοφειλέτες16. Με την ικανοποίηση του 
δανειστή από έναν συνοφειλέτη ελευθερώνονται και οι λοιποί συνοφειλέτες έναντι 
του δανειστή (ΑΚ 483 παρ. 1). Όσον αφορά όμως την εσωτερική τους σχέση, η ενοχή 
αποσβήνεται μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναγωγική μερίδα του ικανο-
ποιήσαντος τον δανειστή συνοφειλέτη. Αντιθέτως, κατά το μέρος που αντιστοιχεί 
στην αναγωγική μερίδα των λοιπών συνοφειλετών, η ενοχή διατηρείται και ο ικανο-
ποιήσας συνοφειλέτης υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα του δανειστή17. 
Με την υποκατάσταση η απαίτηση, στην έκταση που δεν αποσβήνεται, μεταβιβάζε-
ται από το νόμο στον ικανοποιήσαντα συνοφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό, αυτός ο 
συνοφειλέτης –εκτός από το δικαίωμα κύριας αναγωγής (ΑΚ 487 παρ. 1)– αποκτά και 
ex lege παρεπόμενο δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών συνοφειλετών (αναγωγή 
λόγω υποκατάστασης)18. Συνεπώς, μπορεί να στηρίξει το αναγωγικό του δικαίωμα 
κατά των λοιπών συνοφειλετών και στις δύο αυτές νομικές βάσεις.

ΕρμΑΚ, 488 αρ. 1 επ.. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 487-488 αρ. 8 επ.. Γιαννό-
πουλος, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 488 αρ. 1 επ.. βλ. στην πρόσφατη βιβλιογραφία, Κιτσάκη, Ανα-
γωγή συνυποχρέων, αρ. 378. Πρβλ. τις αντίστοιχες διατάξεις της § 426 παρ. 2 γερμΑΚ, του 
άρθρου 1346 γαλλΑΚ, του άρθρου 149 παρ. 1 ελβΚώδΕν, του άρθρου ΙΙΙ.-4:107 (2) DCFR και 
του άρθρου 10:106 (2) PECL.

14. ΜΠρΛαρ 118/2015, ΝοΒ 2015.1955 = Αρμ 2015.939. ΜΠρΙωαν 112/2012, ΤΝΠ Νόμος. Απ. 
Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ2, § 39 αρ. 42. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 αρ. 53. Αστ. Γεωργιάδης, 
ΓενΕνοχΔ Ι5, § 13 αρ. 52. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 487-488 αρ. 8. ήδη Βάλ-
ληνδας, ΕρμΑΚ, 488 αρ. 1, 6. βλ. επίσης, Γιαννόπουλο, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 488 αρ. 4. Ταμπάκη, 
Αρμ 1973, σελ. 423.

15. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 αρ. 53. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 487-
488 αρ. 1. ήδη Βάλληνδας, ΕρμΑΚ, 487 αρ. 4. βλ. επίσης, Γιαννόπουλο, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 
487 αρ. 3.

16. Απ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ2, § 39 αρ. 42 επ.. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 αρ. 47. Αστ. 
Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ Ι5, § 13 αρ. 43. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 487-488 αρ. 1. 
ήδη Βάλληνδας, ΕρμΑΚ, 487 αρ. 5 επ.. βλ. επίσης, Γιαννόπουλο, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 487 αρ. 4.

17. ΑΠ 1712/1999, ΕλλΔνη 2000.1039 = ΕΕμπΔ 2000.755 = ΕΕΝ 2001.355. ΜΠρΛαρ 118/2015, 
ΝοΒ 2015.1955 = Αρμ 2015.939. ΜΠρΙωαν 112/2012, ΤΝΠ Νόμος. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 
αρ. 53. Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ Ι5, § 13 αρ. 51, 53. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπου-
λου, 487-488 αρ. 8. ήδη Βάλληνδας, ΕρμΑΚ, 488 αρ. 8. βλ. επίσης, Γιαννόπουλο, σε Γεωργιάδη 
ΣΕΑΚ, 488 αρ. 2.

18. ΕφΘεσ 1420/2001, Αρμ 2001.1333. Μπαλής, ΓενΕνοχΔ3, § 182 αρ. 3. Ζέπος, ΓενΕνοχΔ2, 
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§ 1. Αντικείμενο της μελέτης

(δ) Περίπτωση εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου αποτελεί η υποκατάσταση του 
εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή κατά του πρωτοφειλέτη κατά την ΑΚ 85819. 
Προϋποθέσεις της υποκατάστασης είναι, πρώτον, ότι ο εγγυητής ικανοποιεί τον δανει-
στή, δηλαδή ότι εκπληρώνει την υποχρέωση που ανέλαβε από τη σύμβαση εγγύησης 
(ΑΚ 847), και δεύτερον, ότι υφίσταται δικαίωμα κύριας αναγωγής του εγγυητή κατά 
του πρωτοφειλέτη με βάση την εσωτερική τους σχέση (σχέση κάλυψης), λ.χ. εντολή, 
διοίκηση αλλοτρίων, εταιρία, παραγγελία, μίσθωση έργου κ.ά.20 Εξάλλου, ο εγγυητής 
δεν πρέπει να παραλείψει να αντιτάξει στον δανειστή βάσιμες ενστάσεις του πρωτο-
φειλέτη που γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα αναγωγής 
(ΑΚ 859). Εφόσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο πρωτοφειλέτης ελευθερώνε-
ται έναντι του δανειστή από την υποχρέωση που ανέλαβε από τη βασική ενοχή (σχέση 
αξίας), αλλά η ενοχή δεν αποσβήνεται και ο εγγυητής υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα 
δικαιώματα του δανειστή21. Με την υποκατάσταση η απαίτηση μεταβιβάζεται από το 

σελ. 315 υποσ. 3, 316. Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ5, § 26 αρ. 53. Αστ. Γεωργιάδης, ΓενΕνοχΔ Ι5, § 13 
αρ. 52. Καράσης, Οφειλή εις ολόκληρον2, σελ. 446 επ., 503. Καράσης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Στα-
θόπουλου, 487-488 αρ. 8 («αναγωγή λόγω υποκαταστάσεως»). Παντελίδου, ΓενΕνοχΔ, § 16 
αρ. 58. βλ. επίσης, Γιαννόπουλο, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 488 αρ. 5. Ταμπάκη, Αρμ 1973, σελ. 423. 
βλ. στην πρόσφατη βιβλιογραφία, Κιτσάκη, Αναγωγή συνυποχρέων, αρ. 396 επ.

19. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 858 αρ. 1 επ.. Κ. Καυκάς/Δ. Καυκάς, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ7, 858, σελ. 493 επ.. Απ. 
Γεωργιάδης, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ, § 20 αρ. 124 επ.. Απ. Γεωργιάδης, ΕξασφΠιστ2, § 3 αρ. 161. Π. Κορ-
νηλάκης, ΕπίτΕιδΕνοχΔ4, § 132 αρ. 6. Βρέλλης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 858 αρ. 1 επ.. 
Χελιδόνης, Ενστάσεις του εγγυητή, αρ. 135 επ.. Καραγκουνίδης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 858 αρ. 
1 επ.. Θεοδωρόπουλος, Η εγγύησις, σελ. 208 επ.. Ταμπάκης, Αρμ 1973, σελ. 423 επ. Πρβλ. τις 
αντίστοιχες διατάξεις της § 774 παρ. 1 γερμΑΚ, του άρθρου 2306 γαλλΑΚ, του άρθρου 507 ελ-
βΚώδΕν, του άρθρου IV. G.-2:113 (1) 2 DCFR και του άρθρου 2:113 (1) 2 PEL Personal Security.

20. ΑΠ 1633/2013, ΧρΙΔ 2014.341 επ. = Αρμ 2014.616 με παρατηρήσεις Α.Δ.Μ. = ΕΕμπΔ 
2014.609 = ΝοΒ 2014.614. ΕφΛαρ 43/2000, Δικογρ 2000.204. ΕφΘεσ 1139/1992, Αρμ 1992.712. 
ΕφΑθ 6775/1987, ΕλλΔνη 1988.1681. ΕφΘεσ 68/1982, Αρμ 1982.985. ΠΠρΙωαν 116/2010, ΤΝΠ 
Νόμος. βλ. επίσης, ΑΠ 706/1999, ΕΕμπΔ 2000.73. ΕφΠειρ 538/1992, ΑρχΝ 1992.533 = ΕΕμπΔ 
1992.657. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 858 αρ. 3 επ.. Κ. Καυκάς/Δ. Καυκάς, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ7, 858 § 2, σελ. 493. 
Απ. Γεωργιάδης, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ, § 20 αρ. 124. Απ. Γεωργιάδης, ΕξασφΠιστ2, § 3 αρ. 161. Π. Κορ-
νηλάκης, ΕπίτΕιδΕνοχΔ4, § 132 αρ. 1. Βρέλλης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 858 αρ. 2 επ.. 
Χελιδόνης, Ενστάσεις του εγγυητή, αρ. 136, 138, 139. Καραγκουνίδης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 858 
αρ. 3 επ.. Ταμπάκης, Αρμ 1973, σελ. 423. Βλ. την κριτική στην ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής 
με βάση τη σχέση κάλυψης ως προϋπόθεση της ex lege υποκατάστασης του εγγυητή κατά 
την ΑΚ 858 κατωτέρω αρ. 350 επ.

21. ΑΠ 1633/2013, ΧρΙΔ 2014.341 επ. = Αρμ 2014.616 με παρατηρήσεις Α.Δ.Μ. = ΕΕμπΔ 
2014.609 = ΝοΒ 2014.614. ΕφΛαρ 43/2000, Δικογρ 2000.204. ΕφΘεσ 1139/1992, Αρμ 1992.712. 
ΕφΑθ 6775/1987, ΕλλΔνη 1988.1681. ΕφΘεσ 68/1982, Αρμ 1982.985. ΠΠρΙωαν 116/2010, ΤΝΠ 
Νόμος. βλ. επίσης, ΑΠ 706/1999, ΕΕμπΔ 2000.73. ΕφΠειρ 538/1992, ΑρχΝ 1992.533 = ΕΕμπΔ 
1992.657. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 858 αρ. 7. Κ. Καυκάς/Δ. Καυκάς, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ7, 858 § 2, σελ. 493. Απ. Γε-
ωργιάδης, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ, § 20 αρ. 124. Απ. Γεωργιάδης, ΕξασφΠιστ2, § 3 αρ. 161. Π. Κορνηλάκης, 
ΕπίτΕιδΕνοχΔ4, § 132 αρ. 6. Βρέλλης, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 858 αρ. 7. Χελιδόνης, 
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A. Γενική θεώρηση της εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου

νόμο στον εγγυητή, ο οποίος έτσι –εκτός από το δικαίωμα κύριας αναγωγής με βάση 
τη σχέση κάλυψης– αποκτά και ex lege παρεπόμενο δικαίωμα αναγωγής κατά του 
πρωτοφειλέτη22. Συνεπώς, ο εγγυητής δικαιούται και με τις δύο αυτές νομικές βάσεις 
να απαιτήσει από τον πρωτοφειλέτη ό,τι ο ίδιος κατέβαλε στον δανειστή.

(ε) Υποκατάσταση του προσώπου που υποχρεώνεται να καταβάλλει διατροφή (ΑΚ 
1490 παρ. 2): Κατά τη διάταξη αυτή, εάν ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται ρητά 
στις περ. 1 έως 4 καταβάλλει διατροφή στον δικαιούχο της αντί για τον άμεσα υπό-
χρεο, το πρόσωπο αυτό υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα του δικαιούχου 
κατά του άμεσα υπόχρεου23. Συγκεκριμένα, σε καταβολή διατροφής μπορεί να υπο-
χρεωθούν: α) ο επόμενος υπόχρεος, όταν για πραγματικούς ή νομικούς λόγους είναι 
αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η δικαστική επιδίωξη εναντίον εκείνου που προηγείται 
στην υποχρέωση διατροφής (περ. 1), β) το δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου ή το κοινωφελές ίδρυμα που ανέλαβε τη διατροφή του δικαιούχου ανηλίκου 
στη θέση του υπόχρεου συγγενή του (περ. 2), γ) ιδιώτες, στους οποίους ανατέθηκε η 
επιμέλεια του προσώπου του δικαιούχου ανηλίκου κατά τις ΑΚ 1513, 1514, 1532, 1533 
και 1535 (περ. 3), και δ) ο σύζυγος του υπόχρεου γονέα που κατέβαλε διατροφή σε 
ανήλικο (περ. 4). Με την υποκατάσταση η απαίτηση δεν αποσβήνεται, αλλά διατηρεί-
ται και μεταβιβάζεται από το νόμο στο πρόσωπο που κατέβαλε τη διατροφή, το 
οποίο έτσι αποκτά ex lege δικαίωμα αναγωγής κατά του άμεσα υπόχρεου. Πάντως, η 
υποκατάσταση δεν προϋποθέτει, χωρίς βέβαια να αποκλείει, την ύπαρξη δικαιώμα-
τος κύριας αναγωγής του προσώπου που υποχρεώνεται να καταβάλλει διατροφή με 
βάση την εσωτερική σχέση που το συνδέει με τον άμεσα υπόχρεο24.

(στ) Περίπτωση εκχώρησης απαίτησης εκ του νόμου με μεγάλο πρακτικό ενδια-

Ενστάσεις του εγγυητή, αρ. 140 υποσ. 573. Καραγκουνίδης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 858 αρ. 1. 
ήδη Γκόλφης, Τινά περί της εγγυήσεως, ΑΙΔ 1939, σελ. 53.

22. Ζέπος, ΕρμΑΚ, 858 αρ. 12. Απ. Γεωργιάδης, ΕιδΕνοχΔ ΙΙ, § 20 αρ. 124-125, 130. Απ. Γεωρ-
γιάδης, ΕξασφΠιστ2, § 3 αρ. 161-162, 167. Π. Κορνηλάκης, ΕπίτΕιδΕνοχΔ4, § 132 αρ. 7-8. Βρέλλης, 
σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 858 αρ. 15. Χελιδόνης, Ενστάσεις του εγγυητή, αρ. 139 επ.. 
Καραγκουνίδης, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 858 αρ. 19 επ.. Ταμπάκης, Αρμ 1973, σελ. 423.

23. Κουμάντος, ΟικογΔ ΙΙ, σελ. 113 επ.. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ΟικογΔ ΙΙ7, σελ. 229 επ.. 
Παπαχρίστου, ΟικογΔ, σελ. 383 επ.. Απ. Γεωργιάδης, ΟικογΔ2, § 34 αρ. 33 επ.. Σπυριδάκης, 
ΟικογΔ3, αρ. 100.7 επ.. Δεληγιάννης/Κούσουλας, ΟικογΔ, σελ. 224 επ.. Π. Φίλιος, ΟικογΔ4, σελ. 
278 επ.. Δασκαρόλης, ΟικογΔ, σελ. 350 επ.. Κοτζάμπαση, ΕγχΟικογΔ, σελ. 279. Ανδρουλιδάκη-
Δημητριάδη, σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου2, 1490 αρ. 1, 18 επ.. Φλάμπουρας, σε Γεωργι-
άδη ΣΕΑΚ, 1490 αρ. 4 επ. Πριν από τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου με το ν. 
1329/1983 (ΦΕΚ Α’ 25/16/18.2.1983) αυτή η ex lege υποκατάσταση ρυθμιζόταν, στενότερα 
διατυπωμένη, στην παλαιά ΑΚ 1481, βλ. Μπαλή, ΟικογΔ2, § 134. Μιχαηλίδη-Νουάρο, ΟικογΔ2, 
σελ. 240 επ.. Ροϊλό/Κουμάντο, ΟικογΔ ΙΙ2/3, 1481 αρ. 1 επ.. Τούση, ΟικογΔ ΙΙ4, 52 επ.. Ατσαλάκη, 
ΕρμΑΚ, 1481 αρ. 1 επ., 14 επ. Βλ. επίσης την ανάλυση της ΑΚ 1490 παρ. 2 στο πλαίσιο του 
ζητήματος της αναλογικής εφαρμογής της σε όμοιες αρρύθμιστες περιπτώσεις κατωτέρω 
αρ. 633 επ. Πρβλ. την αντίστοιχη της ΑΚ 1490 παρ. 2 διάταξη της § 1607 παρ. 2 και 3 γερμΑΚ.

24. Πρβλ. αναφορικά με την παλαιά ΑΚ 1481, Ταμπάκη, Αρμ 1973, σελ. 423.
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