
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη υποβλήθηκε αρχικά ως διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2009 από επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, αποτελούμενη από τον ομότιμο καθηγητή Φίλιππο ∆ωρή (επιβλέπων), την κα-
θηγήτρια ∆ήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, τον επίκουρο καθηγητή Κων/νο Χριστοδού-
λου (μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), τον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Καρά-
κωστα, τον καθηγητή Παναγιώτη Παπανικολάου, την επίκουρη καθηγήτρια Ανθή Πελλένη-
Παπαγεωργίου και τον λέκτορα Γεώργιο Μεντή. Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ θερμό-
τατα για τη θετική τους κρίση και τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις τους. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προσήκουν στο δάσκαλό μου κ. ∆ωρή, ο οποίος με ώθησε να 
ασχοληθώ με την προβληματική της εξειδίκευσης της αόριστης νομικής έννοιας του «σπου-
δαίου λόγου» καταγγελίας και υπήρξε καθοδηγητής, συμπαραστάτης και αρωγός μου όχι 
μόνο κατά τη διαδικασία σύνταξης της διατριβής μου αλλά και καθ’ όλη την προπτυχιακή και 
μεταπτυχιακή πορεία μου στη Νομική Σχολή. 

Οφείλω επίσης να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης, χάρη στην ενίσχυση του οποίου (δια της χορήγησης τετραετούς υποτροφίας) κα-
τέστη ευκολότερο το ερευνητικό μου έργο. 

Τέλος, ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον εκδοτικό οίκο «∆ίκαιο και Οικονομία Π.Ν. 
Σάκκουλας» που (εν μέσω μάλιστα χαλεπών καιρών) προθυμοποιήθηκε να αναλάβει την 
έκδοση της παρούσας μελέτης.

Πειραιάς, Οκτώβριος 2010  Ευστρατίου Παναγιώτα
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§ 1. Εισαγωγή

Ι. Αντικείμενο της έρευνας
Αντικείμενο της έρευνας είναι η απόπειρα συγκεκριμενοποίησης του «σπουδαίου» λόγου 

που επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να προκαλέσουν κατ’ εξαίρεση την πρόωρη, δηλα-
δή πριν από τον συμφωνηθέντα χρόνο, λήξη των διαρκών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο προβλέπεται ρητά στον νόμο για ορισμένες συμβάσεις 
(βλ. ιδίως άρθρα 672, 766, 725 ¨ 1 εδ. βã, 797 ΑΚ)1. Από το πνεύμα των διατάξεων αυτών 
(αναλογία δικαίου) και σε τελική ανάλυση από την καλή πίστη (ΑΚ 288) συνάγεται γενική 
αρχή του δικαίου, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η άμεση λύση κάθε διαρκούς σύμ-
βασης, είτε αυτή είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, ακόμα και αν το δικαίωμα αυτό δεν 
προβλέπεται ρητά στον νόμο ή τη σύμβαση, όταν η συνέχιση της σύμβασης έως τον καθορι-
σμένο χρόνο λήξης ή την τυχόν προβλεπόμενη προθεσμία τακτικής καταγγελίας έχει κατα-
στεί για έναν ή και τους δύο συμβαλλόμενους μη ανεκτή2. Βεβαίως, αυτός ο τρόπος λύσης 

1. Πρβλ. ακόμη τα άρθρα 44¨1 γ και 33¨2 του ν.3190/1955, που επιτρέπουν αντίστοιχα τη δικα-
στική λύση ΕΠΕ και την έξοδο εταίρου της για σπουδαίο λόγο. 

2. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό, ¨ 5 αρ.85. Καποδίστριας, ΕρμΑΚ εισαγ. άρθρων 416-454 
αρ.42. Παπανικολάου, Μεθοδολογία, αρ.365, 368. τον ίδιο, Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας για 
σπουδαίο λόγο (ΑΚ 672) και κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281), στον Τιμητικό Τόμο Μιχ. Π. Σταθόπου-
λου (τόμος ΙΙ), ΙΙ 2. Απ. Γεωργιάδης, Γενικό Ενοχικό, ¨53 αρ.10. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, άρθρο 
672 αρ.6. Καράσης, Αρμ 2002, 152. Καρακατσάνης, σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, εισαγ. άρθρων 
416-454 αρ.22. ΑΠ 29/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 758/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 690/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. 
ΑΠ 1041/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 1837/2009, ΝοΒ 2010, 737. ΑΠ 168/2007, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΑΠ 
1836/2007, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΑΠ 110/2008, ΝοΒ 2008, 1289. ΑΠ 1639/2005, ΝοΒ 2006, 560. 
ΑΠ 1466/1992, Ελλ∆νη 1994, 406. ΕφΠειρ 67/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΕφΑθ 2482/2007, ΕΕμπ∆ 2008, 
526. ΕφΠειρ 322/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΕφΑθ 7143/2007, ∆ΕΕ 2008, 193. ΕφΘεσ 5361/2006, Αρμ 
2007, 1714. ΕφΘεσ 2408/2006, Αρμ 2007, 1312. ΕφΑθ 1912/2004, ∆ΕΕ 2004, 930. ΠΠρΘεσ 
6304/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΠΠρΘεσ 23243/2006, ∆ΕΕ 2006, 934. ΜΠρΘεσ 10889/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. 
ΜΠρΘεσ 2659/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΜΠρΘεσ 15168/2006, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΑΠ 1839/1986, ΝοΒ 
1988, 341. ΜΠρΑθ 10851/2001, ∆ΕΕ 2002, 176. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο επιφέρει κατά 
κανόνα τη λύση της σύμβασης άμεσα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η πάροδος κάποιας προθεσμίας, 
γεγονός που συνάδει με την «αποστολή» της να επιτρέπει την αποδέσμευση του καταγγέλλοντος από 
μια σύμβαση που έχει καταστεί γι’ αυτόν δυσβάστακτη (Ζερδελής, Εργατικό, σ.1081). ∆εν αποκλείεται 
όμως η καλή πίστη να απαιτεί την τήρηση ορισμένης «εύλογης» προθεσμίας (βλ. Σταθόπουλο, Γενικό 
Ενοχικό, ¨ 5 αρ.85), τα μέρη να συμφωνήσουν ότι η έκτακτη καταγγελία δεν θα ενεργεί αμέσως αλλά 
μετά πάροδο ορισμένης προθεσμίας (Ζερδελής, όπ.π.) ή και να εξαρτήσει ο ίδιος ο καταγγέλλων τα 
αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματός του από την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας, αρκεί να 
είναι σαφές στην περίπτωση αυτή ότι πρόκειται για έκτακτη καταγγελία (βλ. Ascheid/Preis/Schmidt/
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της σύμβασης έχει εκ των πραγμάτων σημασία κυρίως για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 
στις οποίες και θα περιοριστεί κατά βάση η ανάλυσή μας, καθώς η σύναψη κάθε σύμβασης 
αορίστου χρόνου συνοδεύεται από το δικαίωμα τακτικής καταγγελίας οποτεδήποτε, το οποίο 
αναπληρώνει την έλλειψη καθορισμού συγκεκριμένου χρόνου λήξης της σύμβασης και κα-
θιερώνεται για να αποφευχθεί μια «εις το διηνεκές» δέσμευση των μερών, γι’ αυτό και δεν 
απαιτεί την επίκληση συγκεκριμένου «λόγου»3. Η λύση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο 
ανήκει, αντίθετα, στην κατηγορία της έκτακτης (ή «δεσμευμένης» ή «αιτιολογημένης») καταγ-
γελίας, με συνέπεια τυχόν άσκηση της καταγγελίας χωρίς να συντρέχει ένας τέτοιος σπου-
δαίος λόγος να μην είναι σε θέση να επιφέρει το σκοπούμενο έννομο αποτέλεσμα4. 

Αρχικά, η δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης για σπουδαίο λόγο θεωρήθηκε ότι 
πρέπει να περιορίζεται στις συμβάσεις εκείνες που δημιουργούν ή προϋποθέτουν έναν αυ-
ξημένο προσωπικό δεσμό ή δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών5 ή εμφανίζουν αρκε-
τές ομοιότητες με νομοθετικά ρυθμισμένες περιπτώσεις6. Κατόπιν, ωστόσο, έγινε αντιληπτό 
ότι η καταγγελία για σπουδαίο λόγο αποτελεί ένα «αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα ελευθερίας», 
υπό την έννοια ότι παρέχει στους συμβαλλόμενους την ευχέρεια να αποδεσμευθούν από 
μια σύμβαση, η διατήρηση της οποίας θα συνεπαγόταν γι’ αυτούς μια δυσβάστακτη επιβά-

Preis, Grundlagen, E αρ.8. Ζερδελή, όπ.π., σ.1362). Ας σημειωθεί εδώ ότι το δικαίωμα καταγγελίας 
για σπουδαίο λόγο κατοχυρώθηκε πρόσφατα με ρητή διάταξη για κάθε διαρκή σύμβαση στον γερμανικό 
Αστικό Κώδικα (¨314 BGB), ενώ προηγουμένως συναγόταν από την (αντίστοιχη της ΑΚ 288) ¨242 
BGB, με ανάλογη εφαρμογή των (αντίστοιχων των ΑΚ 672, 766) ¨¨626, 723 BGB ή με επίκληση μιας 
«γενικής αρχής του δικαίου» (βλ. MünchKomm/Gaier, ¨314 BGB αρ.1). 

3. Για το δικαίωμα τακτικής καταγγελίας βλ. αντί άλλων Καρακατσάνη, στον ΑΚ Γεωργιάδη-
Σταθόπουλου, εισαγ. άρθρων 416-454 αρ.20επ. και Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine 
Beendigung, σ.248επ. Η πρακτική αξία του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας στις συμβάσεις αορίστου 
χρόνου ανακύπτει, όταν ο νόμος απαιτεί την τήρηση ορισμένης προθεσμίας ή και άλλων διατυπώσεων 
ως προϋπόθεση του κύρους της τακτικής καταγγελίας, οπότε η έκτακτη καταγγελία επιτρέπει στον καταγ-
γέλλοντα να αποδεσμευθεί από τη σύμβαση χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, αν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος: Βλ. Γεωργακόπουλο, Το δίκαιον των διαρκών ενοχών, σ.161. 

4. Πρβλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικό Ενοχικό, ¨ 53 αρ.6, 10. Καποδίστρια, ΕρμΑΚ εισαγ. άρθρων 416-
454 αρ.37, 46. Γεωργακόπουλο, όπ.π, σ.151. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν της 
νομολογίας και αρκετά μεγάλο μέρος της θεωρίας φρονεί ότι καταγγελία προσωπικής εταιρείας ορισμέ-
νου χρόνου έστω και χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου επιφέρει κανονικά τη λύση της εταιρείας, 
γεννώντας απλώς αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του καταγγέλλοντος εταίρου: Για τη σχετική συζήτηση 
(και αντίκρουση της άποψης αυτής) βλ. αναλυτικά Ν. Ρόκα, ΕΕμπ∆ 1972, 1. Κωστόπουλο, σε «Σύγ-
χρονα Ζητήματα Εταιρικού ∆ικαίου», σ.47επ.. Αντωνόπουλο, ∆ίκαιο προσωπικών εταιρειών, σ.242επ.. 
Σελέκο, σε «Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών (επιμ. Ν.Ρόκα), Τόμος Πρώτος, ¨10 αρ.50επ.. Σα-
μαρά, σε Καράκωστα, Ερμηνεία ΑΚ, άρθρο 766 αρ.11επ.. Κορδή-Αντωνοπούλου, Αρμ 1993, 786επ.. 
Μπεχλιβάνη, παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 2974/2005, Αρμ 2006, 724. Η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί 
και στο πεδίο της εμπορικής αντιπροσωπείας/σύμβασης διανομής: Βλ. Μαστροκώστα, Έννοια της σύμ-
βασης εμπορικής διανομής, σ.109επ. 

5. Πρβλ. Καρακατσάνη, στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, εισαγ. άρθρων 414-454 αρ.22. 
MünchKomm/Ulmer/Schäfer, ¨723 BGB αρ.26. 

6. Πρβλ. Γεωργακόπουλο, όπ.π., σ.170. 
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ρυνση7. Επειδή, με άλλες λέξεις, το δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο απορρέει σε 
τελευταία ανάλυση άμεσα από την κατοχύρωση της ιδιωτικής αυτονομίας (άρθρο 5¨1 του 
Συντάγματος), την οποία αποσκοπεί να προασπίσει, γίνεται δεκτό ότι πρέπει να αναγνωρίζε-
ται στο πλαίσιο κάθε διαρκούς σύμβασης8.

Με το δεδομένο αυτό και ενόψει του ότι ο «σπουδαίος λόγος καταγγελίας» δεν προσ-
διορίζεται εγγύτερα στον νόμο, φιλοδοξία της έρευνας αυτής είναι η διατύπωση ορισμένων 
κατευθυντήριων γραμμών, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τη δικα-
στική κρίση περί της συνδρομής ή μη τέτοιου «λόγου» σε κάθε διαρκή σύμβαση. Συνεπώς, 
δύο είναι οι κύριοι στόχοι της έρευνας, συγκεκριμένα α) η απόπειρα γενίκευσης των πορι-
σμάτων στα οποία έχουν καταλήξει νομολογία και θεωρία στις επιμέρους συμβάσεις, όπου 
αυτό είναι εφικτό και β) η χάραξη γενικών κατευθύνσεων για τον προσδιορισμό της αόρι-
στης νομικής έννοιας «σπουδαίος λόγος». «Όχημα» για την προσπάθεια αυτή θα αποτελέ-
σουν οι νομοθετικά ρυθμισμένες περιπτώσεις της σύμβασης εργασίας (ΑΚ 672) και προ-
σωπικής (αστικής και εμπορικής) εταιρείας (ΑΚ 766, άρθρο 18 ΕμπΝ), καθώς και οι απο-
καλούμενες «συμβάσεις διανομής εμπορευμάτων»9, δηλαδή οι βασικές μορφές της σύμ-
βασης εμπορικής αντιπροσωπείας (βλ. π.δ. 219/1991), της σύμβασης διανομής10 και της 

7. Πρβλ. BeckOK/Stoffels, ¨626 BGB αρ.1. MünchKomm/Henssler, ¨626 BGB αρ.1.Ascheid/
Preis/Schmidt/Dörner, ¨626 BGB αρ.6. BeckOKBGB/Unberath, ¨314 BGB αρ.1.

8. Oetker, Das Dauerschuldverhältnis, σ.270. Τα δογματικά θεμέλια του δικαιώματος πρόωρης 
λύσης της σύμβασης για σπουδαίο λόγο εξετάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, στην ¨ 3. Άλλο είναι το 
ζήτημα, αν και με ποιο τρόπο η διάγνωση ενός αυξημένου δεσμού εμπιστοσύνης επιδρά στη νοητική δι-
αδικασία ελέγχου της συνδρομής σπουδαίου λόγου καταγγελίας: Βλ. αναλυτικά παρακάτω, ¨ 10 Ι Β. 

9. Λιακόπουλος, Γενικό Εμπορικό δίκαιο, σ.177επ. 
10. Με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ο παραγωγός ή χονδρέμπορος αναθέτει στον 

εμπορικό αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθεια) τη, συνήθως για ορισμένη περιοχή, μέριμνα των 
υποθέσεών του, η οποία κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη πωλήσεως ή αγοράς 
εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου παραγωγού. Αντίθετα, σύμβα-
ση διανομής είναι η ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβαση, με βάση την οποία ο παραγωγός ή χονδρέ-
μπορος υποχρεώνεται να πωλεί στον διανομέα (αποκλειστικά για ορισμένη περιοχή, εφόσον πρόκειται 
για αποκλειστικό διανομέα) ορισμένα εμπορεύματα, τα οποία στη συνέχεια ο διανομέας μεταπωλεί σε 
τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο. Η κύρια 
διαφορά μεταξύ των δύο συμβάσεων συνίσταται δηλαδή στο ότι, ενώ ο εμπορικός αντιπρόσωπος 
εκτελεί βοηθητική εργασία διαμεσολαβήσεως στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομέ-
νου, ο διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας 
πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο (ΑΠ 175/2010, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΑΠ 2103/2009, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 
139/2006, ∆ΕΕ 2006, 649. ΕφΑθ 1873/2008, ∆ΕΕ 2008, 860. ΕφΑθ 961/2008, ∆ΕΕ 2009, 343. 
ΕφΘεσ 68/2007, ΕπισκΕ∆ 2007, 204. ΕφΠειρ 83/2009, ∆ΕΕ 2009, 479). Η πλήρης ανάληψη του 
επιχειρηματικού κινδύνου έχει ως συνέπεια ότι ο διανομέας έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία έναντι του 
αντισυμβαλλομένου του από ό,τι ο εμπορικός αντιπρόσωπος (ΕφΑθ 7494/2006, ∆ΕΕ 2007, 472. 
Μαστροκώστας, Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής, σ.49επ.). Όπως γινόταν παγίως δεκτό από 
νομολογία και θεωρία, ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 219/1991 και στις συμβάσεις δια-
νομής είναι δυνατή, εφόσον από το περιεχόμενο της σύμβασης και τις εν γένει περιστάσεις προκύπτει 
ότι ο διανομέας στη συγκεκριμένη διαμόρφωση του δικτύου διανομής έχει την ίδια ασθενή θέση και 
έντονη εξάρτηση από τον παραγωγό και τον ίδιο βαθμό εντάξεως στο δίκτυο διανομής με τον εμπορικό 
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σύμβασης δικαιόχρησης ή franchising11. Πράγματι, στην εμπορική αντιπροσωπεία το δι-
καίωμα πρόωρης λύσης της σύμβασης για σπουδαίο λόγο συνάγεται από την ερμηνεία του 
άρθρου 8¨8 του π.δ. 219/1991 σε συνδυασμό με τη γενική αρχή του δικαίου που προ-
αναφέρθηκε, ενώ στις νομοθετικά αρρύθμιστες συμβάσεις διανομής και franchising κατά 
βάση με επίκληση της αρχής αυτής και της καλής πίστης12. 

αντιπρόσωπο (ΑΠ 2103/2009, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 1764/2009, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 53/2007, ΧρΙ∆ 2007, 
344. ΑΠ 1720/2007, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΕφΑθ 2110/2008, ∆ΕΕ 2008, 984. ΕφΑθ 1167/2007, 
∆ΕΕ 2007, 1084. ΠΠρΠειρ 3496/2007, ΧρΙ∆ 2008, 150. Γιαννόπουλος, ΧρΙ∆ 2007, 488-490. 
Νικολαΐδης, ΧρΙ∆ 2006, 843επ.. Βερβεσός, ΧρΙ∆ 2006, 855επ.). Στο πνεύμα αυτό, το άρθρο 14¨ 
4 στοιχ. β’ του ν.3557/2007 όρισε ότι οι διατάξεις του π.δ. 219/1991 εφαρμόζονται αναλόγως στις 
συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, εφόσον, ως συνέπεια της σύμβασης αυτής, ο διανομέας ενεργεί 
ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή. Για μια πρώτη προσέγγιση της διάταξης αυτής 
και των προβληματισμών που γεννά βλ. ήδη Σουφλερό, ∆ΕΕ 2008, 498επ.. Τέλλη, ΕπισκΕ∆ 2007, 
967επ.. Τσίρου, ∆ΕΕ 2008, 182επ.. ΕφΑθ 1873/2008, ∆ΕΕ 2008, 860. ΠΠρΘεσ 38601/2007, 
ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΜΠρΘεσ 9815/2009, ∆ΕΕ 2009,711. Πρβλ. ακόμη ΑΠ 1934/2009, ∆ΕΕ 2010, 337. 
ΑΠ 1935/2009, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΕφΑθ 676/2009, ∆ΕΕ 2010, 205, 206. 

11. Με τη σύμβαση δικαιόχρησης μια επιχείρηση (δικαιοπάροχος ή δότης) παραχωρεί σε μια άλλη 
(δικαιοδόχος ή λήπτης) έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης του «πακέτου franchising» με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή υπηρεσι-
ών. Ως «πακέτο franchising» νοείται ένα σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία αφορούν εμπορικά σήματα ή επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων, πρότυπα χρή-
σεως, σχέδια, υποδείγματα, τεχνογνωσία ή και άλλα συμβατικά δικαιώματα. Με τη σύμβαση δικαιόχρη-
σης ο λήπτης εντάσσεται στο ενιαίο σύστημα διανομής του δότη, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό 
βαθμό ομοιομορφίας ως προς την οργάνωση των επιχειρήσεων που ανήκουν στο σύστημα. Η σύμβαση 
franchising ομοιάζει προς την εμπορική αντιπροσωπεία, γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει οργα-
νωμένο σύστημα διανομής με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση ορισμένων προϊόντων στην 
αγορά, όμως ο εμπορικός αντιπρόσωπος συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του παραγωγού, 
ενώ ο λήπτης franchising συμβάλλεται με τους τρίτους στο δικό του όνομα, με δικό του λογαριασμό και 
με δικό του κίνδυνο (ΕφΑθ 302/2006, ∆ΕΕ 2006, 513). Αυτό το χαρακτηριστικό τη φέρνει εγγύτερα 
στη σύμβαση διανομής, από την οποία όμως και πάλι διαφέρει, διότι η ένταξη και ενσωμάτωση του δια-
νομέα στο δίκτυο διανομής του παραγωγού είναι πιο χαλαρή από αυτή του λήπτη franchising και μέρος 
των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου (συνεχής τεχνική και οργανωτική υποστήριξη κ.ο.κ.) δεν είναι 
«τυπικές» στη σύμβαση διανομής (Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές, ¨ 37 αρ. 81, 82). 

12. Βλ. για τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ΑΠ 29/2010, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 1042/2009, 
ΕΕμπ∆ 2010, 46. ΕφΑθ 1873/2008, ∆ΕΕ 2008, 860. ΕφΠειρ 83/2009, ∆ΕΕ 2009, 479. ΕφΠειρ 
516/2006, ∆ΕΕ 2007, 350. ΕφΛαρ 165/2006, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΕφΑθ 4594/2005, ∆ΕΕ 2005, 988. 
ΕφΑθ 1714/2005, ∆ΕΕ 2005, 838. ΕφΑθ 3628/2003, Ελλ∆νη 2004, 1456. ΕφΘεσ 1876/2002, 
ΕπισκΕ∆ 2003, 441. ΠΠρΑθ 4000/2007, ΝοΒ 2008, 154. ΠΠρΘεσ 19670/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. 
ΠΠρΘεσ 6041/2007, Αρμ 2007, 1187. ΠΠρΑθ 8119/2009, ∆ΕΕ 2010, 314. Περάκη, Εμπορικό 
∆ίκαιο, Γενικό Μέρος, ¨76 αρ.26. Νικολαΐδη, Λήξη εμπορικής αντιπροσωπείας, σ.42, 55. Ν.Ρόκα, 
Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι), σ.65. Ιω.Ρόκα, Εμπορικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος, σ.135. Λιακόπουλο, 
ΚριτΕ 1999/1, 56. Νίκα, ∆ΕΕ 2001, 29. 

Για τη σύμβαση διανομής, όπου ενίοτε γίνεται επίκληση (και) της αναλογικής εφαρμογής των δια-
τάξεων του ΑΚ περί εντολής (κατά βάση των ΑΚ 724-725), βλ. ΑΠ 110/2008, ΝοΒ 2008, 1289. ΑΠ 
1554/2008, Αρμ 2009, 680. ΑΠ 849/2002, ΝοΒ 2003, 47. ΕφΑθ 6857/2009, ∆ΕΕ 2010, 341. ΕφΑθ 
1873/2008, ∆ΕΕ 2008, 860. ΕφΑθ 2803/2008, ∆ΕΕ 2009, 222. ΕφΑθ 2482/2007, ΕΕμπ∆ 2008, 
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ΙΙ. Η διάρθρωση της ύλης
Η ανάπτυξη της προβληματικής του «σπουδαίου λόγου» καταγγελίας θα γίνει σε τέσσε-

ρα κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ανίχνευση του δικαιολογητικού λόγου για την καθιέρω-

ση δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας των διαρκών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για «σπουδαίο 
λόγο», διότι από αυτόν συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα για τη φύση του δικαιώματος αυτού 
που είναι σε θέση να επηρεάσουν τον προσδιορισμό της έννοιας του «σπουδαίου λόγου».

Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνουν τα πρώτα βήματα εξειδίκευσης της αόριστης 
νομικής έννοιας του «σπουδαίου λόγου» με τον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών της 
γνωρισμάτων. Συγκεκριμένα, θα καταδειχθεί ότι τα βασικά κριτήρια εξειδίκευσης της έννοι-
ας αυτής πρέπει να είναι τα προστάγματα της καλής πίστης, ότι η συνδρομή σπουδαίου λό-
γου καταγγελίας προϋποθέτει οπωσδήποτε τη διαπίστωση μιας διατάραξης της σύμβασης 
με αρνητική πρόγνωση ως προς την εξέλιξή της και ότι συστατικό στοιχείο της καταγγελίας 
για σπουδαίο λόγο είναι και η μη αντίθεσή της προς την αρχή της αναλογικότητας. Ακόμη, η 
δικαστική κρίση για την ύπαρξη ή μη σπουδαίου λόγου θα αναδειχθεί ως το (επιβαλλόμενο 
και από συνταγματικής απόψεως) πόρισμα μιας στάθμισης των συγκρουόμενων συμφερό-
ντων των μερών και θα τεθούν οι βασικοί κανόνες για τη στάθμιση αυτή.

Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «η καρδιά» της πα-
ρούσας μελέτης, θα εξεταστούν εγγύτερα οι κυριότεροι παράγοντες που υπεισέρχονται στη 
δικαστική κρίση για τον έλεγχο συνδρομής σπουδαίου λόγου καταγγελίας και η επίδραση 
που αυτοί τείνουν να έχουν στη διαδικασία της στάθμισης συμφερόντων.

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την υπαγωγή του «σπουδαίου λόγου» καταγγελίας 
στον αναιρετικό έλεγχο και την έκταση του ελέγχου αυτού. 

Τέλος, αντί επιλόγου θα επιχειρηθεί η καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων της με-
λέτης. 

526. ΕφΑθ 236/2006, ∆ΕΕ 2006, 302. ΕφΑθ 1912/2004, ∆ΕΕ 2004, 930. ΕφΘεσ 1876/2002, Επι-
σκΕ∆ 2003, 437. ΠΠρΘεσ 23243/2006, ∆ΕΕ 2006, 934. ΠΠρΘεσ 33805/2002, Αρμ 2003, 1280. 
Χατζηιωάννου, Τα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενόψει τερματισμού της σύμβασης εμπο-
ρικής διανομής, σ.29. Μαστροκώστα, Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής, σ.105. 

Για τη σύμβαση franchising βλ. ΕφΑθ 2817/2007, ∆ΕΕ 2007, 972. ΕφΑθ 8572/2006, ∆ΕΕ 
2007, 609. ΕφΑθ 7578/2006, Ελλ∆νη 2008, 245. ΕφΘεσ 5361/2006, Αρμ 2007, 1714. ΠΠρΑθ 
6173/2007, ∆ΕΕ 2008, 352. ΜΠρΘεσ 13416/2008, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΜΠρΘεσ 9925/2005, Αρμ 2005, 
1068. ΜΠρΑθ 6280/2004, ∆ΕΕ 2005, 602. Σουφλερό, Οι συμβάσεις franchising, σ.163. Απ. Γε-
ωργιάδη, Νέες μορφές, ¨41 αρ. 148 επ.. Κωστάκη, Franchising, σ.293. 

Τόσο στις συμβάσεις διανομής όσο και στη σύμβαση δικαιόχρησης είναι επίσης δυνατόν να γί-
νει επίκληση της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 8¨ 8 του π.δ. 219/1991, εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της: Βλ. ΑΠ 1935/2009, ΤΝΠ ∆ΣΑ. ΑΠ 1766/2009, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ». ΑΠ 
1554/2008, Αρμ 2009, 680. ΕφΑθ 676/2009, ∆ΕΕ 2010, 206, 207. ΕφΑθ 1873/2008, ∆ΕΕ 
2008, 860. ΕφΘεσ 1876/2002, ΕπισκΕ∆ 2003, 437. ΠΠρΗρ 16/2007, Αρμ 2007, 1682. Τέλλη, 
ΕπισκΕ∆ 2007, 973επ., 977επ.. Σουφλερό, ∆ΕΕ 2008, 498επ. Πρβλ. και ΑΠ 1766/2009, ΤΝΠ 
«ΝΟΜΟΣ». Στον γερμανικό εμπορικό Κώδικα υπάρχει ρητή διάταξη (¨89a HGB) που επιτρέπει την 
πρόωρη λύση της εμπορικής αντιπροσωπείας για σπουδαίο λόγο. 
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