
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 

Η ζωή στηρίζεται στις αντιθέσεις. Έτσι και το franchising, συνδυάζει στοιχεία ατο-
μικού και συλλογικού, πρωτοβουλίας και υπακοής, συνεργασίας και ανταγωνισμού. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά του και η εξάρτησή του όλου συστήματος από κάθε μεμο-
νωμένο μέλος του ήταν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον να το μελετήσω σε μεγαλύ-
τερο βάθος. Η έλλειψη δε νομοθετικής ρύθμισης για τη σύμβαση franchise, αλλά και 
το γεγονός ότι τα σχετικά ερμηνευτικά προβλήματα που προέκυπταν δεν είχαν τύχει 
βαθύτερης θεωρητικής ανάλυσης, αποτέλεσαν πρόσθετο κίνητρο για τη μελέτη του 
franchising. 

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί τη Διδακτορική Διατριβή μου η οποία υποβλή-
θηκε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και εγκρίθηκε με το βαθμό «Άριστα».

Η επιβλέπουσα Καθηγήτριά μου, Αναπ. Καθηγήτρια κα. Παρασκευή Παπαρσενί-
ου, ήταν πάντα δίπλα μου και ένα βήμα μπροστά από τη σκέψη μου, βοηθώντας 
με να διακρίνω ποια ιδιαίτερα ζητήματα ανέκυπταν στο πλαίσιο της προβληματικής 
που μελετούσα, ώστε να τα απομονώσω έναντι άλλων και να τα προσεγγίσω βάσει 
των ιδιαιτεροτήτων τους. Με ενθάρρυνε να δώσω λύσεις που προσήκουν στην ιδι-
ομορφία του franchising και να  υπερβώ και το παραδοσιακό Δίκαιο, ώστε η προ-
τεινόμενη από εμένα λύση να ανταποκρίνεται πλήρως στη λειτουργία του και στις 
ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Για όλες τις παρατηρήσεις της, τις συμβουλές 
της, τη στήριξη και τη συμπαράστασή της την ευχαριστώ βαθύτατα, μα πάνω από 
όλα για τα γενικότερα μαθήματα ζωής που μου δίδαξε.

Ευχαριστώ επίσης βαθύτατα τα έτερα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής, τους Αν. Καθηγητές κο. Κλεάνθη Ρούσσο και Βασίλειο Βάθη, οι οποίοι ήταν 
δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής μου πορείας και πάντα πρόθυμοι να 
συζητήσουν μαζί μου, παρέχοντάς μου αφειδώς τα πλουσιότατα επιστημονικά τους 
εφόδια. Θερμότατες ευχαριστίες προσήκουν στον Καθηγητή κο. Παναγιώτη Παπα-
νικολάου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που με μύησε στο χώρο της νομικής επιστήμης 
και με παρακίνησε να συνεχίσω τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο, με επι-
κουρούσε δε διαρκώς καθόλη τη διάρκεια της έρευνάς μου με τις παρατηρήσεις και 
τις συμβουλές του. Επίσης, στον Αν. Καθηγητή κο. Δημήτριο Λιάππη και τον Επίκ. 
Καθηγητή κον. Αντώνιο Καραμπατζό, οι οποίοι αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για 
εμένα και με έχουν υπό την ασπίδα και την καθοδήγησή τους ήδη από τα προπτυχι-
ακά μου χρόνια, και τον Επικ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Μεντή, συμπαραστάτη μου, για 
τις παρατηρήσεις του πάνω στο τελικό προσχέδιο της διατριβής μου και την εν γένει 
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ηθική του στήριξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στον Ομότιμο Καθηγητή κο. 
Φίλιππο Δωρή και την Αναπ. Καθηγήτρια κα. Ευγενία Δακορώνια, οι οποίοι μου επέ-
τρεψαν να συμμετέχω στις συνεδρίες της επιστημονικής ομάδας την οποία διηύθυ-
ναν για το δίκαιο της αδικοπραξίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τομέα Α’ Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά τη διετία 
2010 – 2011, κατά τη διάρκεια των οποίων είχα την τύχη να εμβαθύνω σε σπουδαι-
ότατα δογματικά ζητήματα του ιδιωτικού δικαίου αλλά και τον Ομότιμο Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κο. Μαριάννο Καράση, και τους κ.κ. Δημήτριο 
Τσικρικά, Αναπληρωτή Καθηγητή, Γεώργιο Λέκκα, Επίκ. Καθηγητή, και Γεώργιο Λα-
δογιάννη, Λέκτορα, άπαντες της Νομικής Αθηνών, για τη συμπαράστασή τους.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στην «ελληνική» φιλοξενία που μου 
προσέφεραν στο Πανεπιστήμιο του Osnabrück, στο οποίο εκπόνησα το μεγαλύτερο 
μέρος της έρευνάς μου κατά τη διάρκεια των ερευνητικών μου επισκέψεων το εαρινό 
εξάμηνο του 2010 – 2011, το χειμερινό εξάμηνο του 2011 – 2012 και το εαρινό εξά-
μηνο 2012 – 2013, οι καθηγητές Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Christian von Bar και Dr. Dr. h.c. Fryderyk Zoll και τον τότε Ακαδημαϊκό σύμβουλο και 
νυν Καθηγητή Ρrof. Dr. Christoph Busch, Maître en Droit. Επίσης, θέλω να ευχαριστή-
σω τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Lancaster Stefanos Mouzas, που μου έδωσε 
τα φώτα του στην οικονομική ανάλυση του δικαίου, και τον κ. Dr. iur. Vagias Karavas, 
LL.M, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λουκέρνης, για την πολύτιμη 
αποστολή βιβλιογραφικού υλικού. Και φυσικά να ευχαριστήσω τους καλούς μου φί-
λους και συναδέλφους κ.κ. Κωνσταντίνο Μέξια, Δικηγόρο Αθηνών και Νέας Υόρκης, 
LL.M. mult (Athens, New York), Εμμανουήλ Μεταξά, Δικηγόρο Πειραιώς, LL.M. Soton, 
και Μιχαήλ Ρίσβα, Δικηγόρο Αθηνών, MJur (Oxon), MPhil (Oxon) για την αποστολή 
βιβλιογραφίας και τη στήριξή τους και το φίλο και συνεργάτη μου Παναγιώτη Δρακό-
πουλο, Senior Partner στη Δικηγορική Εταιρεία «Drakopoulos Law Firm» με την οποία 
συνεργάζομαι, ο οποίος με βαθύτατη κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας στέκεται 
κοντά μου και στα επαγγελματικά μου βήματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προσήκουν και στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλεξάνδρος Σ. 
Ωνάσσης» για την υποτροφία που μου χορήγησε, πολύτιμη οικονομική στήριξη κατά 
τη διάρκεια της έρευνάς μου. Είναι δε μεγάλη τιμή για μένα ότι πλέον εξελέγην στο 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποτρόφων.

Τέλος, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους γονείς μου Ιάσονα και Σοφία 
Μαργαρίτη και τον αδελφό μου Στέφανο, για όσα έχουν κάνει για μένα και την υπο-
μονή τους. Θα τους ευγνωμονώ για πάντα.

Αθήνα, Οκτώβριος 2015
Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης
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§1. Εισαγωγή

Ι. To franchising: Προεισαγωγικές παρατηρήσεις
«To franchising είναι η απάντηση της ανεξάρτητης επιχειρηματικότητας στη συ-

γκεντρωτικότητα της σύγχρονης οικονομίας»1. Η ρήση αυτή είναι η πλέον εύστοχη 
για να τεθεί στην έναρξη μίας μονογραφίας γύρω από το franchising, διότι περικλείει 
σε μία μόνο πρόταση την αιτία της μεγάλης επιτυχίας που έχει γνωρίσει τα τελευταία 
πενήντα χρόνια η εμπορική αυτή μέθοδος σε διεθνή και εσωτερικό χώρο.

Από οικονομική άποψη, το franchising (ελληνικά «δικαιόχρηση») είναι μέ-
θοδος συνεργασίας επιχειρήσεων που δρουν σε διαφορετικές οικονομικά βαθμί-
δες της αγοράς για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη 
τους2. Μία επιχείρηση, η οποία καλείται δικαιοδότης3, παραχωρεί σε άλλες – νομι-

1. Παραλλαγή της φράσης του Lerchenmüller, εις Giesler/ Nauschütt, Franchiserecht, 2η 
εκδ. 2007, Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Franchising, κεφ. 1ο, αρ. 1.

2. Απ. Γεωργιάδης, Νέες Μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, 6η εκδ. 2015, § 
34, αρ. 1 επ., Σουφλερός, Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό 
δίκαιο ανταγωνισμού, 1989, σ. 38, Κοζύρης, ΕΕΕυρΔ 1997, 149, Mendelsohn, Franchising Law, 
2η έκδ. 2004, σ. 1, Skaupy, DB 1982, 2446 επ., o ίδιος, NJW 1992, 1785 επ., Martinek, Fran-
chising – Die Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung der vertikalen 
Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, 1987, σ. 86, 159 επ., 256 
επ., ο ίδιος, Moderne Vertragstypen Band II: Franchising, Know- How-Verträge, Management- 
und Consultingverträge, 1992, σ. 27, Canaris, Handelsrecht, 6η έκδ. 2006, § 18, αρ. 5 επ., Pi-
tegoff / Garner, Franchise Relationship Laws, εις Barkoff  /Selden, Fundamentals of franchising, 
3η έκδ. 2008, σ. 189 επ., Ahlert, Vertragliche Vertriebssysteme zwischen Industrie und Han-
del, 1996, σ. 87.

3. H νομολογία και η θεωρία χρησιμοποιούν τους όρους «δότης» και «λήπτης» franchising 
αντίστοιχα, ή «δικαιοπάροχος» και «δικαιοδόχος». Το πρώτο ζεύγος όρων χρησιμοποιείται λό-
γω του ότι η σύμβαση franchise δεν ορίζεται, με αυθεντικό τρόπο, ούτε καν ως προς την ονο-
μασία της, από τον Έλληνα νομοθέτη και δεν αποδίδεται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέ-
ρη με ρητή ονομασία, όπως σε άλλες ρυθμισμένες επώνυμες συμβάσεις. Διαδεδομένος όμως 
είναι ο όρος «δικαιόχρηση». Έτσι, αν και πλέον έχουν κρατήσει οι ως άνω όροι, δεν θα χρησι-
μοποιηθούν, διότι δεν είναι δόκιμοι, διότι ως τέτοιοι χρησιμοποιούνται από το νομοθέτη μό-
νο στο δίκαιο του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Για αυτό, αν και ο γράφων έχει επιλέξει τους 
όρους αυτούς σε μελέτες του, συμμορφωνόμενος με τη νομολογία και τη θεωρία, στην πα-
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κά ανεξάρτητες – επιχειρήσεις, καλούμενες δικαιοχρήστες4, βάσει συμφωνίας και 
έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα (και υποχρέωση) εκμετάλλευσης 
του λεγόμενου «πακέτου» franchising (γερμ. Bündel – αγγλ. package), ενός συνόλου 
δηλαδή δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα 
σε διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων και προϊόντων, σε σήματα, σε πρότυπα 
χρήσης, σε βιομηχανικά υποδείγματα και σχέδια, σε ευρεσιτεχνίες, σε προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και πραγματικών καταστάσεων, όπως η τεχνογνω-
σία (know – how) και η μέθοδος διαχείρισης μιας επιχείρησης (management), ώστε 
κάθε δικαιοδόχος να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην αγορά στο δικό του 
όνομα και λογαριασμό, εντός καταστήματος ομοιόμορφου με τα υπόλοιπα καταστή-
ματα του συστήματος και φέροντος τα διακριτικά του δικαιοπαρόχου, εκμεταλλευό-
μενος την ήδη δοκιμασμένη και πετυχημένη οργάνωσή του. 

Με το σύστημα αυτό εμπορικής δράσης ο ίδιος ο δικαιοδότης επιτυγχάνει να 
εδραιωθεί στην καταναλωτική αγορά με τη δημιουργία ενός συστήματος καταστη-
μάτων που φέρουν τα διακριτικά του γνωρίσματα, έτσι ώστε να επεκτείνονται τα 
σημεία πώλησης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του5. Με την εμπορική αυτή μέ-
θοδο διείσδυσής του σε νέες αγορές, ο δικαιοδότης επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 
τον κίνδυνο της επέκτασής του, καθώς δεν φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο του 
αντισυμβαλλομένου του, παρά διατηρεί επ’ αυτού εποπτεία ως προς την υλοποίηση 
του «πακέτου», προβαίνοντας έτσι σε μία στάθμιση κόστους – επιδιωκόμενου οφέ-
λους και ευελιξίας – αυτοπροστασίας. Συγχρόνως, εξασφαλίζει κέρδος μέσω των κα-
ταβαλλόμενων σε αυτόν χρηματικών ποσών για την «παραχώρηση άδειας χρήσης» 
του συστήματος στον κάθε αντισυμβαλλόμενό του, εφ’ άπαξ κατά την είσοδo του 
τελευταίου στο σύστημα ή/και περιοδικά επί του ποσού των εισπράξεών του. 

Από την άλλη και ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιοδότη, ο δικαιοχρήστης, κατα-

ρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι όροι «δικαιοδότης» και «δικαι-
οχρήσης». 

Τη χρήση του δεύτερου ζεύγους όρων, «δικαιοπάροχος» και «δικαιοδόχος», ως έννοιες γέ-
νους που χρησιμοποιούνται επί κάθε μεταβιβάσεως δικαιώματος, επικρίνει και ο Βούλγαρης, 
ΝοΒ 1998, 897, με ταυτόχρονη προτίμηση των όρων «δικαιοδότης» και «δικαιοχρήστης» δι-
καιόχρησης διότι, όπως υποστηρίζει, ανταποκρίνονται καλύτερα στο πνεύμα της σύμβασης.

4. Για την ελληνική ορολογία των αγγλικών όρων “franchisor” και «franchisee» βλ. Αλεπά-
κο, ΝοB 1995, 936, Βούλγαρη, ΝοΒ 1998, 898. Στη γερμανική γλώσσα οι όροι franchisor και 
franchisee αποδίδονται ως «Franchisegeber» και «Franchisenehmer» αντίστοιχα, έτσι Skaupy, 
NJW 1992, 1789.

5. Απόφαση «Μc Donalds’» του Γερμανικού Ακυρωτικού της 3.10.1984, NJW 1985, 1894, 
Schmidt, Handelsrecht, 5η έκδ. 1999, § 28 ΙΙ, αρ. 3, Liesegang, Der Franchise-Vertrag, 7η 
έκδ. 2011, σ. 2, Vortmann, Franchiseverträge, Entscheidungskriterien und Muster für das 
Franchising, 5η έκδ. 1996, σ. 17.
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φέρνει να αποκομίσει οφέλη έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
μιας συγκεκριμένης (τοπικά) αγοράς. Με σκοπό την προσέλκυση πελατείας, εκμε-
ταλλεύεται και αξιοποιεί την καλή φήμη του συστήματος του δικαιοδότη στην αγο-
ρά, η οποία στηρίζεται στην ομοιομορφία όλων των καταστημάτων και τη χρήση 
διακριτικών γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν το σύστημα και όχι τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση κάποιου δικαιοχρήστη και λειτουργούν ως πόλος έλξης για τους πελάτες 
που εμπιστεύονται την ποιότητα του συστήματος6. Επιπλέον, με την εφαρμογή της 
δοκιμασμένης και στερεής μεθόδου λειτουργίας κάθε καταστήματος που έχει ανα-
πτύξει ο δικαιοδότης, κάτω από συνεχή παροχή οδηγιών και ενεργούς υποστήριξης 
από το κέντρο του συστήματος, ο δικαιοχρήστης εξασφαλίζει εξ αρχής την αρμονι-
κή λειτουργία της επιχείρησής του, ώστε να παράγει ή να διανέμει προϊόντα ή να πα-
ρέχει υπηρεσίες αντάξιες με τη φήμη του συστήματος, απαλλασσόμενος από το κό-
στος και τον κόπο επίτευξης καλής θέσης στην αγορά και εξ υπαρχής προσέλκυσης 
πελατείας7. Συγχρόνως, η δράση του υπό την προμετωπίδα της εταιρικής ταυτότη-
τας τον καθιστά αξιόπιστο πιστοληπτικά και του εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση 
και καλύτερους όρους σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα8. Σύμφωνα με στατιστικές 
65-90 % των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που λειτουργούν χωρίς να αποτελούν μέ-
λος κάποιου συστήματος franchising, υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν να λει-
τουργούν εντός της πρώτης πενταετίας από την ίδρυσή τους, ενώ εάν λειτουργούν 
αποτελώντας μέλος συστήματος franchising, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται 
μόνο στο 5%9.

Η μέθοδος franchising είναι τρόπος εμπορικής δράσης που εντάσσεται στην κα-

6. Gross/ Skaupy, Das Franchise-System. Neue Vertriebswege für Waren und Dienste, 1968, 
σ. 68, Skaupy, BΒ 1996, 1900 επ., Μartinek, Moderne Vertragstypen Bd II, σ. 17, Mendelsohn, 
Franchising Law, σ. 34, Shaub, WuW 1987, 612, Γιαννακάκης, ΠειρΝομ 2008, 112 (= ΔΕΕ 1997, 
1055), Αλεπάκος, ΝοB 1995, 937, Βούλγαρης, ΝοΒ 1998, 897, Κωστάκης, Franchising, Νομική 
και Επιχειρηματική διάσταση, 2η έκδ. 2002, σ. 88 επ.

7. Ήδη εξαρχής πρέπει να τονισθεί ότι το franchising δεν αφορά μόνο προϊόντα, αλλά και 
υπηρεσίες. Η διανομή προϊόντων αφορά στην πρώτη φάση εμφάνισής του, την καλούμενη 
“product distribution franchising”, για την οποία θα μιλήσουμε κατωτέρω και ομοιάζει περισ-
σότερο με αυτό που σήμερα καλούμε «σύμβαση διανομής». Το σύγχρονο franchising είναι 
μέθοδος διανομής όχι μόνο ετοίμων προϊόντων, αλλά και παραγόμενων με το σκοπό τη δια-
νομή τους μετέπειτα από το δικαιοχρήστη, αλλά και «διανομής» υπηρεσιών – κάτι που εύστο-
χα ο Martinek έχει χαρακτηρίσει «Vertikale Vorwärtsintegration».

8. Scalera/Zazzaro, Do inter-fi rm networks make acess to fi nance easier? Issues and 
empirical evidence, εις Cafaggi, Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic 
Growth, 2011, σ. 39 επ

9. Skaupy, Franchising – Handbuch für die Betriebs – und Rechtpraxis, 2η έκδ. 1995, σ. 58, 
Mendelsohn, The guide to franchising, 7η έκδ. 2007, σ. 2, σ. 47 επ.
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τηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας που διεθνώς καλείται «ανάπτυξη μέσω 
συμβατικών δικτύων». Τα «συμβατικά δίκτυα» στηρίζονται σε πλέγματα συμβά-
σεων μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από τον κοινό οι-
κονομικό προσανατολισμό επίτευξης ενός τελικού αποτελέσματος, διαρθρωμένες 
είτε με τη μορφή αστερισμού (ένα κέντρο με πολλούς αντισυμβαλλομένους, όπως 
στο franchising), είτε με τη μορφή αλυσίδας (διαδοχικές συμβάσεις, όπως στις πε-
ριπτώσεις διενέργειας πληρωμών μέσω Τραπεζών άνευ μετρητών ή στις συμβάσεις 
μεταφοράς δια διαδοχικών μεταφορέων), είτε με άλλο σχήμα (π.χ. οι συνδεδεμένες 
συμβάσεις στη χρηματοδοτούμενη πώληση)10.

ΙΙ.  Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας και προκατανόηση του προβλή-
ματος.
Η λειτουργία κάθε συστήματος franchising στηρίζεται σε πολλαπλές συμβάσεις 

που καταρτίζει ο δικαιοδότης με ανεξάρτητους επιχειρηματίες. Μέσω ενός πλέγμα-
τος όμοιων ως προς το περιεχόμενό τους συμβάσεων με πολλούς δικαιοχρήστες – 
νομικά ανεξάρτητους μεταξύ τους – διαμορφώνει ένα σύστημα καταστημάτων που 
φέρουν τα διακριτικά του γνωρίσματα και εμφανίζονται ως ενιαία επιχείρηση απέ-
ναντι στον πελάτη. Η ενιαία εμφάνιση όλων των καταστημάτων, το ομοιόμορφο του 
προϊόντος που παρέχει το σύστημα – είτε εμπορεύματος είτε υπηρεσίας –, ο διαρκής 
έλεγχος εκ μέρους του δικαιοδότη και οι συνεργατικές σχέσεις μεταξύ δικαιοδότη 
και δικαιοχρήστη, αλλά και των δικαιοχρηστών μεταξύ τους, κάτω από την κοινή επι-
δίωξη ενίσχυσης του συστήματος, δημιουργούν στους τρίτους μία εικόνα εταιρίας, 
με φορέα της το σύστημα που έχει αναπτύξει ο δικαιοδότης – αυτή είναι δε η ουσία 
του franchising, που το εντάσσει στα «συμβατικά δίκτυα». Όμως, πέρα από τις 
επιμέρους συμβάσεις που συνδέουν το δικαιοδότη με τον εκάστοτε δικαιοχρήστη, 
κατά κανόνα καμία συμβατική σχέση δε συνδέει τους δικαιοχρήστες μεταξύ τους.

Οι παράλληλες αυτές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδότη και κάθε δικαιοχρήστη έχουν 
κοινό οικονομικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής 
θέσης όλων των μελών του συστήματος απέναντι σε επιχειρήσεις που εμπορεύο-
νται ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, ως προς αυτόν τον προσανατολισμό δε, 
«συνδέονται» οικονομικά μεταξύ τους, προσανατολισμός όμως που δε φτάνει στο 
επίπεδο του κοινού σκοπού. Αυτή η οικονομική σύνδεση στη διεθνή βιβλιογραφία 

10. Για μια ενδεικτική διάκριση των «συμβατικών δικτύων» βλ. αναλυτικότερα Cafaggi, 
Contractual networks and the small business act: towards European principles?“ EUI Working 
Paper LAW No. 2008/15, σ. 6 επ., τον ίδιο, Contractual networks and contract theory: a research 
agenda for European contract law, εις Cafaggi, Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation 
and Economic Growth, 2011, σ. 114.
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αποκαλείται «δικτύωση» (Vernetzung)11. Ομοιάζει λοιπόν η θέση κάθε μέλους του 
συστήματος με εκείνη ενός εταίρου, και τίθεται και ζήτημα αντιμετώπισής του από 
το κέντρο του συστήματος με την αναγνώριση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
προσιδιάζουν σε έναν εταίρο. Συγχρόνως, η επιτυχία του εγχειρήματος «εμπορική 
ανάπτυξη με τη μέθοδο franchising» εξαρτάται από τη συμμόρφωση κάθε δικαιο-
χρήστη με τις αρχές του συστήματος και την εναρμόνισή του με το «πακέτο» και την 
στρατηγική των πωλήσεων που διαμορφώνει το κέντρο του, ο δικαιοδότης. Συμπερι-
φορά ενός και μόνο μέλους του συστήματος είναι ικανή να επηρεάσει την αξιοπιστία 
και την ανταγωνιστικότητα όλου του συστήματος και να διαταράξει την ισορροπία 
του. Την ίδια στιγμή και η θέση κάθε δικαιοχρήστη επηρεάζεται από την εικόνα και 
την επιτυχία του συστήματος, που εξαρτάται από την εναρμόνιση των υπόλοιπων 
μελών του με το «δέον» που αποτελούν οι κανόνες του συστήματος. Εκτός από την 
οικονομική, φαίνεται να υπάρχει και νομική εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους συμ-
βάσεων. Μόνο που το δίκαιό μας, μέχρι στιγμής, δεν αναγνωρίζει τις «συνδεδεμένες 
συμβάσεις» ως νομικό μόρφωμα ανεξάρτητων συμβάσεων12. Αντίθετα, οι κλασικές 
κατηγορίες συμβάσεων είναι οι ανταλλακτικές από τη μία και οι εταιρικές από την 
άλλη, με δυνατές κατά κανόνα ενδιάμεσες μορφές, πάντα προσανατολισμένες όμως 
στη σχέση δύο μερών. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπιστούν ζητήματα που συνδέονται 
με τις πολλαπλές «συνδεδεμένες» συμβάσεις και τον «υπερσυμβατικό», όχι όμως και 
εταιρικό, σκοπό τους;

Αναλυτικότερα, μεταξύ των μελών του συστήματος είναι φυσικό να τεθεί ζήτη-
μα «υποχρεώσεων πίστης» και παράλειψης ανταγωνιστικών πράξεων, αλλά όχι μόνο 
αυτό. Καταμερισμός των κερδών που αποκομίζει το κέντρο του συστήματος λόγω 
μαζικών διαπραγματεύσεων με τρίτους προμηθευτές (profi t sharing), ευθύνη του 
δικαιοχρήστη έναντι δικαιοδότη προσανατολισμένη στην diligentiam quam in suis 
(επιμέλεια την εν τοις ιδίοις) και δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα της επιχειρημα-
τικής κρίσης ως μέτρο ευθύνης του δικαιοδότη, εξειδίκευση του «σπουδαίου λόγου» 
καταγγελίας με πιο αυστηρά κριτήρια, ευθύνη κάθε δικαιοχρήστη για ζημία των άλ-
λων δικαιοχρηστών λόγω της παράβασης των αρχών του συστήματος, έρχονται στο 
προσκήνιο για κάθε σύμβαση franchise, αν και είναι συνηθισμένα προβλήματα που 
ανακύπτουν στην πράξη της εταιρικής σύμβασης. Όμως, καμία εταιρική σύμβαση 
δεν υπάρχει μεταξύ των δικαιοχρηστών και του δικαιοδότη, είναι ζήτημα δε αν μία 
τέτοια μεταξύ δικαιοδότη και κάθε δικαιοχρήστη σύμβαση έχει καταρτιστεί. Είναι 

11. Αναλυτική βιβλιογραφική παράθεση βλ. κατωτέρω, στο τέταρτο κεφάλαιο.
12. Με εξαίρεση τις συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης, που προβλέπονται από το άρθρο 

15 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ και το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/23.06.2010).
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