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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

         Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε οδυνηρές συνέπειες στα 

κράτη της Ευρώπης, η οποία, συνακόλουθα υπέστη βαρυσήμαντες 

πληγές τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο. 

Διαίρεσε τη Γηραιά Ήπειρο σε δύο στρατόπεδα, είχε ως αποτέλεσμα την 

απώλεια σημαντικού μέρους του πληθυσμού της και ανέστειλε κάθε 

πρόοδο σε οποιονδήποτε τομέα. Κατά συνέπεια, εκκολαπτόταν για την  

Ευρώπη ο κίνδυνος ενός, αορίστου χρόνου, τέλματος. Η επικείμενη αυτή 

κατάσταση θα την καθιστούσε ουραγό, όσον αφορά τους τομείς 

ανάπτυξης, σε διεθνές επίπεδο και θα αποτελούσε τροχοπέδη για όποια 

προσπάθεια βελτίωσης στο μέλλον.   

      Η Ευρώπη, λοιπόν, αποσαρθρωμένη και με τις οικονομίες των 

κρατών της να χωλαίνουν ελεγχόταν και ετεροκατευθυνόταν πλέον από 

εξωευρωπαϊκά κέντρα (ΗΠΑ και ΕΣΣΔ). Ενώπιον αυτής της καταστάσεως 

κάποια ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν προσπάθειες  αναχαίτισης των 

εξωτερικών απειλών και  αναζήτησης μορφών οικονομικής και πολιτικής 

συνεργασίας για την ανάσχεση των προβαλλόμενων κινδύνων. 

Επομένως, από το 1948 εκδηλώθηκαν πρωτοβουλίες πολιτικής 

συνεργασίας, οι οποίες, όμως, αποδείχθηκαν ως επί το πλείστον 

ατελέσφορες, με αποτέλεσμα τη στροφή των κρατών στην ενδεχόμενη 

διαμόρφωση ενιαίων οικονομικών πολιτικών. Τα πρώτα βήματα έγιναν με 

την ίδρυση της ΕΚΑΧ (Ένωση Άνθρακα και Χάλυβα) το 1952 και της 

ΕΚΑΕ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) το 1957. 

     Το ουσιαστικότερο, όμως, βήμα επετεύχθη με την ίδρυση της ΕΟΚ ( 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) το 1957 με την υπογραφή της 

Συνθήκης της Ρώμης από τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία, το 

Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Πρώτιστος στόχος της ΕΟΚ 

ήταν η δημιουργία μιας Κοινής Αγοράς (Marché Commun, Common 

Market) χωρίς σύνορα. Προς την περάτωση αυτού του στόχου έθεσε ως 

προτεραιότητα τη δημιουργία μιας Τελωνιακής Ένωσης ( Union 
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Douanière, Customs Union). Οι δασμοί και οι ποσοστώσεις στις 

εισαγωγές εμπορευμάτων καταργήθηκαν μεταξύ των έξι αυτών κρατών, 

ενώ επίσης ενοποιήθηκαν οι δασμοί και οι ποσοστώσεις, τις οποίες 

επέβαλαν κατά τις εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες χώρες. Ο 

απώτερος σκοπός, η δημιουργία δηλαδή μιας Κοινής Αγοράς, άρχισε να 

υλοποιείται το 1968 και αναφερόταν σε όλα τα προϊόντα εξαιρουμένων 

αυτών, τα οποία ανάγονταν σε δύο ειδικούς τομείς της οικονομίας 

(économies sectorielles), του άνθρακα και του χάλυβα (ΕΚΑΧ) και των 

πυρηνικών καυσίμων (ΕΚΑΕ). Συνακόλουθα, η ΕΟΚ στόχευε στο να 

περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες ( άρθρο 2 ΣυνθΕΟΚ, 

σε συνδυασμό προς ΔΕΚ  C– 167/73).  

     Επιπροσθέτως, βασικές συνισταμένες της ΕΟΚ ήταν η εξασφάλιση 

της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των προσώπων, των 

εμπορευμάτων και των κεφαλαίων, όπως επίσης και η υπαγωγή των 

οικονομικά δρώντων σε ένα ενιαίο νομικά πλαίσιο, όσον αφορά τομείς 

όπως αυτούς του ανταγωνισμού, της φορολογίας, της διάθεσης 

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, εισήχθησαν ενιαίες 

ρυθμίσεις, οι οποίες υποκατέστησαν ή συμπλήρωσαν τις εθνικές 

διατάξεις σε συγκεκριμένα θέματα προκειμένου να αρθούν τα τεχνικά 

εμπόδια (entraves techniques, non-tariff barriers) στην εφαρμογή και 

λειτουργία μιας ομοιογενούς αγοράς. Οι στόχοι αυτοί προβλέπονται και 

θεσμοθετούνται από τη Συνθήκη της ΕΟΚ, την οποία αποτελούν 314 

άρθρα. 

     Η προσπάθεια της ευρωπαικής ενοποίησης συνεχίστηκε, με την 

προσχώρηση στην ΕΟΚ άλλων 21 ακόμα κρατών. Συνεπώς, η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα αριθμεί σήμερα 27 κράτη μέλη, ενώ παράλληλα 

ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), νομικό μόρφωμα με τα ίδια κράτη 

μέλη, το οποίο αποσκοπεί στην  πολιτική τους ενοποίηση, μέσω της 

υιοθέτησης κοινών πολιτικών κατευθύνσεων και δράσεων, ιδίως στον 

τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, αν και τα δύο αυτά 

νομικά μορφώματα, τα οποία συμπληρώνουν και ενισχύουν το ένα το 
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άλλο, έχουν επιτύχει αξιοσήμαντους στόχους και έχουν προχωρήσει 

δραστικά στη χάραξη ενιαίων στρατηγικών και οικονομικών πολιτικών 

συναντούν δυσκολίες ως προς τη επίλυση πλήθους προβλημάτων και 

δυσχερειών που ανακύπτουν στο πλαίσιο του διεθνούς 

πολιτικοοικονομικού σκηνικού και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.  

          Στις μέρες μας, ένα από τα καίρια ζητήματα της παγκόσμιας 

αγοράς είναι η αδήριτη ανάγκη για στροφή των επιχειρήσεων προς 

σχεδιασμούς, οι οποίοι θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να έχουν 

πλανητική παρουσία και ισχυρή δυναμική σε διεθνή κλίμακα. Κατά 

συνέπεια, είναι προφανής η τάση τους για κοινές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, διεθνείς συμπράξεις και συνεργασίες και γενικότερα 

επιχειρηματικών πολιτικών, οι οποίες θα τις καταστήσουν πρωτοπόρες 

στην παγκόσμια αγορά. Εδώ και καιρό, έχουμε φθάσει στο χρονικό 

σημείο, όπου η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων επεκτείνεται 

πέρα από τα εθνικά σύνορα και η οποία χρήζει, πλέον, θεσμοθέτησης 

συγκεκριμένων κανόνων, οι οποίοι θα προβλέπουν και θα καθορίζουν 

όλες τις μορφές διασυνοριακών σχεδιασμών και δράσεων.  Απότοκος, 

των νέων αυτών δεδομένων είναι και η κλιμακούμενη προσπάθεια 

εταιριών των κρατών μελών για διασυνοριακούς μετασχηματισμούς εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, στην οποία προβλέπεται το δικαίωμα ελεύθερης 

εγκατάστασης των φυσικών προσώπων – υπηκόων των κρατών μελών 

(άρθρο 43ΕΚ), με τους οποίους εξομοιώνονται οι εταιρίες που έχουν 

συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους και έχουν την 

καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας (άρθρο 48ΕΚ). Με βάση, λοιπόν 

αυτές τις κατευθύνσεις έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Κανονισμοί και Οδηγίες που καθορίζουν τη δυνατότητα και τη 

διαδικασία των εταιρικών μετασχηματισμών, για τους οποίους έχουν 

εκδοθεί και σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στο πλαίσιο σχετικών υποθέσεων, διαμορφώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο μία αξιοσημείωτη και επιδεκτική ενδελεχούς 

αναλύσεως νομολογίας. Βασικός, λοιπόν, άξονας ως προς τη μελέτη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιριών των κρατών μελών εντός 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των επακόλουθων διασυνοριακών 

μετασχηματισμών τους θα πρέπει να αποτελέσουν οι καίριες αποφάσεις 

του ΔΕΚ, οι οποίες έχουν ως έρεισμα την ερμηνεία των σχετικών 

κανόνων της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τις 

σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς και από τις οποίες μπορούν να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά όλα τα είδη 

μετασχηματισμών. Τα βασικά είδη εταιρικών μετασχηματισμών, τα οποία 

έχουν απασχολήσει τη νομολογία του ΔΕΚ και τον επιστημονικό διάλογο 

είναι αυτοί, οι οποίοι προκύπτουν από τη μεταφορά της έδρας μίας 

εταιρίας, είτε της καταστατικής (registered head office) είτε της 

πραγματικής (de facto head office), καθώς και τη συγχώνευση, 

διάσπαση, απόσχιση και μετατροπή εταιριών από διαφορετικά κράτη 

μέλη.   

 

Daily Mail and General Trust PLC, C – 81/87 

     Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτής της υπόθεσης, είναι σκόπιμο 

να προηγηθεί μία αναφορά στη διάκριση μεταξύ καταστατικής  (registered 

head office) και πραγματικής έδρας (de facto head office),καθώς και των 

δύο αντίστοιχων θεωριών που έχουν αναπτυχθεί στον επιστημονικό 

χώρο. Η καταστατική έδρα είναι αυτή, η οποία συμπίπτει με το κράτος 

όπου συστάθηκε η εταιρία, με αποτέλεσμα την καταγραφή της έδρας 

αυτής στο καταστατικό της εταιρίας και συνακολούθως στο σχετικό 

μητρώο εταιριών του κράτους, στο οποίο ιδρύθηκε. Από την άλλη μεριά, 

η πραγματική έδρα, σύμφωνα με τον καθηγητή Τζουγανάτο, είναι ο τόπος 

«όπου η λήψη των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης γίνεται 

αντιληπτή από τρίτους, όπου δηλαδή οι σημαντικές αποφάσεις των 

οργάνων της διοίκησης τρέπονται σε τρέχουσες ενέργειες διαχειρίσεως 
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και εκπροσωπήσεως». Η κινητικότητα, λοιπόν των εταιριών (la mobilité 

des entreprises), δύναται να επιτευχθεί με τη μεταφορά και εγκατάσταση 

εκτός του τόπου ιδρύσεως είτε της καταστατικής είτε της πραγματικής 

έδρας. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία η καταστατική έδρα δε 

συμπίπτει με την πραγματική συνεπάγεται πως εμπλέκονται δύο 

διαφορετικές έννομες τάξεις περί της υποστάσεως και λειτουργίας της 

αυτής εταιρίας.  

        Προς την επίλυση των εμφανιζόμενων δυσχερειών αναπτύχθηκαν 

δύο θεωρίες, οι οποίες, όμως, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Με βάση την 

πρώτη, τη θεωρία της ιδρύσεως ή του νομικού προσώπου (ισχύει κυρίως 

στο χώρο των αγγλοαμερικανικών δικαίων) , το νομικό πρόσωπο 

διέπεται από το δίκαιο του κράτους όπου συστάθηκε, με συνέπεια να 

δίνεται στους ιδρυτές η ευχέρεια επιλογής του δικαίου, το οποίο 

επιθυμούν να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία του, ανάλογα με τον 

τόπο όπου συστήνουν το νομικό πρόσωπο. Επακόλουθο αποτέλεσμα 

της θεωρίας αυτής είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση που το νομικό 

πρόσωπο μεταφέρει εκτός του τόπου συστάσεώς του την κεντρική του 

διοίκηση και το κέντρο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων 

(πραγματική έδρα) δεν υφίσταται, κατά κανόνα, μεταβολές το 

εφαρμοστέο σε αυτό δίκαιο. Στην αντίπερα όχθη, η θεωρία της 

πραγματικής έδρας (real seat theory, ισχύει στην πλειονότητα των 

ευρωπαϊκών κρατών, όπως και στην Ελλάδα), καθορίζει την καταστατική 

έδρα του νομικού προσώπου ως συνδετικό στοιχείο με την έννομη τάξη 

του κράτους, στο οποίο ιδρύθηκε, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία 

αυτή συμπίπτει και με την πραγματική έδρα. Επομένως, αν μεταφερθεί η 

πραγματική έδρα σε άλλο κράτος, τότε το νομικό πρόσωπο χάνει τη 

νομική του προσωπικότητα και υποχρεούται σε λύση και εκκαθάριση. Ο 

μοναδικός τρόπος αναβίωσής της είναι να επανασυσταθεί στο κράτος 

όπου εγκατέστησε την πραγματική της έδρα, εφαρμόζοντας, πλέον, το 

δικό του δικαιικό καθεστώς.  



[9] 
 

     Στις 6 Φεβρουαρίου 1987, λοιπόν, περιήλθε στο Δικαστήριο 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μία υπόθεση, η οποία αφορούσε την εταιρία 

Daily Mail and General Trust PLC, συσταθείσα κατά το αγγλικό εταιρικό 

δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρία αυτή επεδίωξε να μεταφέρει την 

πραγματική της έδρα, η οποία αφορά την κεντρική της διοίκηση και το 

κέντρο ελέγχου της, στην Ολλανδία, προκειμένου να τύχει φορολογικών 

απαλλαγών (tax – law case). Κύριος σκοπός της ήταν, αφού 

εγκαταστήσει την έδρα της στις Κάτω Χώρες, να πωλήσει σημαντικό 

μέρος του πάγιου ενεργητικού της, των περιουσιακών, δηλαδή, στοιχείων 

της και να χρησιμοποιήσει το προϊόν αυτής της πωλήσεως για την 

εξαγορά των δικών της μετοχών. Ενόψει και της αισθητής, όμως, 

υπεραξίας των τίτλων, τους οποίους ήθελε να πωλήσει η αγγλική εταιρία 

θα καλείτο να αποδώσει υψηλούς φόρους σύμφωνα με το φορολογικό 

δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά συνέπεια, με τη μεταφορά των 

κύριων δραστηριοτήτων της στην Ολλανδία, με την εγκατάσταση σε αυτή 

της πραγματικής της έδρας (domicile), ή κατά το βρετανικό φορολογικό 

της φορολογικής της έδρας (residence) αποσκοπούσε στο να 

φορολογηθούν οι μεταβιβάσεις σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία 

και, συνεπώς, μόνο βάσει της υπεραξίας που θα δημιουργούταν, λογικά, 

μετά τη μεταφορά της έδρας της για φορολογικούς σκοπούς. 

     Κατά τη βρετανική νομοθεσία, η οποία έχει ως έρεισμα τη θεωρία της 

ιδρύσεως, μία εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

αυτή και η καταστατική της έδρα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει το 

δικαίωμα να μεταφέρει το κέντρο των δραστηριοτήτων της (πραγματική 

έδρα) εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς να απολέσει τη νομική της 

προσωπικότητα και την ιδιότητα της εταιρίας βρετανικού δικαίου. Η 

βρετανική φορολογική, όμως, νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι στο 

φόρο εταιριών υπόκεινται μόνο οι εταιρίες, οι οποίες έχουν την 

πραγματική τους έδρα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου επιβάλει στο 

άρθρο 482 παράγραφος 1 του Income and Corporation Taxes Act 

(βρετανικού νόμου περί φόρου εισοδήματος και φόρου εταιριών) στις 
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εταιρίες, οι οποίες επιθυμούν να εγκαταστήσουν την πραγματική τους 

έδρα εκτός των βρετανικών συνόρων για φορολογικούς σκοπούς, να 

λαμβάνουν προηγουμένως την άδεια του βρετανικού Δημοσίου Ταμείου 

(Treasury). Συνεπώς, η φορολογική αυτή Αρχή αρνήθηκε να χορηγήσει 

την προαπαιτούμενη άδεια στην εταιρία αν δε συμμορφωνόταν με 

ορισμένους επαχθείς όρους.  

     Τελικώς, η Daily Mail προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη κατά του 

Βρετανικού Δημοσίου, ζητώντας να της παραχωρηθεί άνευ όρων και 

αδείας το δικαίωμα εγκατάστασης της πραγματικής της έδρας στην 

Ολλανδία, στηριζόμενη στο δικαίωμα περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως 

που εξασφαλίζουν τα άρθρα 52 και 58 της Συνθήκης της ΕΟΚ (σήμερα, 

άρθρα 43 και 48 της ΣυνθΕΚ) και στην οδηγία 73/148, περί καταργήσεως 

των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των υπηκόων των 

κρατών μελών στο εσωτερικό της Κοινότητας στον τομέα της 

εγκαταστάσεως και της παροχής υπηρεσιών. Συνακόλουθα, το High 

Court of Justice, Queen’s Bench Division (το Εθνικό δικαστήριο του Η.Β.) 

ανέστειλε τη διαδικασία και υπέβαλε στο ΔΕΚ τα σχετικά με την υπόθεση 

προδικαστικά ερωτήματα.  

    Καταρχήν, όσον αφορά την ερμηνεία των άρθρων 52 και 58 το ΔΕΚ 

απεφάνθη ότι εξασφαλίζουν στα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες ενός 

κράτους μέλους , οι οποίες εξομοιώνονται με τους υπηκόους των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το δικαίωμα της ελευθερίας 

εγκατάστασης  στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους, η οποία 

μπορεί να εκδηλωθεί και με την ίδρυση εκ μέρους τους πρακτορείων, 

υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών σε αυτήν. Η μεταφορά, λοιπόν, 

της πραγματικής έδρας της Daily Mail στην Ολλανδία, φαίνεται, κατ’ 

αρχήν ότι προστατεύεται από τις εν λόγω διατάξεις. Στο αυτό 

συμπέρασμα οδηγεί και η οδηγία 73/148. 

      Όμως, σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρίες αποτελούν 

νομικές οντότητες, των οποίων η υπόσταση προβλέπεται από μία 

συγκεκριμένη εθνική, ακόμα, έννομη τάξη. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες, ως 



[11] 
 

δημιουργήματα δικαίου (creatures of law), στηρίζονται μόνο στις 

διάφορες εθνικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν τη σύσταση και τη 

λειτουργία τους. Το συνδετικό στοιχείο (η καταστατική ή η πραγματική 

έδρα), λοιπόν, το οποίο συνδέει μία εταιρία με την έννομη τάξη του κάθε 

κράτους και, επομένως, αυτό το οποίο διασφαλίζει στο νομικό πρόσωπο 

τη συνέχιση της υπάρξεως και διατήρησης της νομικής του ταυτότητας 

βάσει του δικαίου σύστασής της εξαρτάται σε άμεσο βαθμό από το δίκαιο 

αυτό. Εφόσον, λοιπόν, δεν έχουν ακόμα καθοριστεί στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενιαία κριτήρια όσον αφορά το συνδετικό 

στοιχείο μεταξύ εταιριών και εθνικών δικαίων, εναπόκειται σε κάθε κράτος 

να προβλέψει όποιους περιορισμούς κρίνει αυτό σκόπιμο σχετικά με τους 

«περιορισμούς εξόδου» που θα επιβάλει σε μία εταιρία, η οποία επιθυμεί 

να μεταφέρει εκτός συνόρων την πραγματική της έδρα, ακόμα και την 

αναγκαστική λύση και εκκαθάρισή της. 

     Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, όπως υποστήριξε και η 

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Daily Mail, δεν επιχείρησε την 

ίδρυση πρακτορείου, υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρίας στην 

ολλανδική επικράτεια, αλλά τη μεταφορά του κέντρου επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της, της πραγματικής της δηλαδή έδρας, κάτι το οποίο 

διευκρινίζει και το φορολογικό δίκαιο περί έδρας για φορολογικούς 

σκοπούς. Το βρετανικό εταιρικό δίκαιο δεν εμποδίζει τη μερική ή και ολική 

μεταφορά δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, η οποία έχει συσταθεί κατά το 

δίκαιο του Η.Β. σε μια νέα εταιρία που συστήνεται σε άλλο κράτος, 

ενδεχομένως μετά από τη λύση και επομένως την εκκαθάριση των 

φορολογικών λογαριασμών της εταιρίας. Επιπρόσθετα, ακολουθώντας τη 

θεωρία της ιδρύσεως, δεν απαγορεύει τη μεταφορά της πραγματικής 

έδρας μιας βρετανικής εταιρίας, η οποία επιθυμεί παράλληλα να 

διατηρήσει τη νομική της προσωπικότητα και την ιδιότητα της ως εταιρίας 

βρετανικού δικαίου, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, προβλέπει όμως την 

ανάγκη  χορήγησης σχετικής άδειας από το Δημόσιο Ταμείο.  
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    Κατά συνέπεια, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για τη μεταφορά της 

πραγματικής έδρας, το ΔΕΚ έκρινε συμβατούς προς τη Συνθήκη της ΕΟΚ 

τους περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει το βρετανικό δίκαιο. Κατέληξε, 

λοιπόν, πως «τα άρθρα 52 και 58 της Συνθήκης πρέπει να ερμηνεύονται 

υπό την έννοια ότι δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα στις εταιρίες που 

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους στο 

οποίο έχουν την καταστατική τους έδρα να μεταφέρουν την κεντρική τους 

διοίκηση σε άλλο κράτος μέλος». Επισημαίνει, μάλιστα, ότι με το άρθρο 

220 της Συνθήκης της ΕΟΚ (σήμερα άρθρο 293 ΣυνθΕΚ) προβλέφθηκε η 

σύναψη, εφόσον είναι αναγκαίο, συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών 

για να εξασφαλιστεί, μεταξύ των άλλων, η διατήρηση της νομικής 

προσωπικότητας σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας σε ένα άλλο 

κράτος μέλος. Το ΔΕΚ, λοιπόν, και οφείλουμε να εστιάσουμε στην 

ερμηνεία αυτή, διαπίστωσε πως εφόσον δεν έχουν συναφθεί ακόμα 

τέτοιες συμβάσεις δεν μπορεί να προσδοθεί στη διάταξη αυτή μία 

γενικότερη ισχύ, παραβλέποντας, έτσι τα προαναφερθέντα περί του 

συνδετικού στοιχείου μεταξύ εταιρίας και εθνικής έννομης τάξης. 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη και τα προηγούμενα επιχειρήματα, 

το ΔΕΚ υποστήριξε πως η οδηγία 73/148 για τη διακίνηση και διαμονή 

μόνο των φυσικών προσώπων, λόγω του περιεχομένου της, δεν 

προσφέρεται για ανάλογη εφαρμογή στα νομικά πρόσωπα.  

  Εν κατακλείδι, από αυτήν την ανάλυση της  απόφασης του ΔΕΚ, η 

οποία εκδόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1988, οφείλουμε να 

συγκρατήσουμε, τη διάκριση καταστατικής και πραγματικής έδρας και 

των αντίστοιχων θεωριών τους, τη θεωρία περί του συνδετικού στοιχείου 

μεταξύ εταιριών και εθνικής έννομης τάξης και την ερμηνεία των 

προαναφερθέντων άρθρων της Συνθήκης της ΕΟΚ, δηλαδή των άρθρων 

52, 58, καθώς και του 220 περί ελευθερίας εγκατάστασης των εταιριών. 

 

Centros Ltd, C – 212/97 
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     Μετά μία δεκαετία και πλέον, συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου 1997, το 

ΔΕΚ κλήθηκε να πάρει θέση σε άλλη μία βαρύνουσας σημασίας υπόθεση 

που απασχόλησε το χώρο των εταιρικών δικαίων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  Η εταιρία Centros Ltd, η οποία είναι private 

limited company (ανάλογης μορφής εταιρία με τις εταιρίες περιορισμένης 

ευθύνης) έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία. Η 

βρετανική αυτή εταιρία, αποφάσισε να ιδρύσει ένα υποκατάστημα στη 

Δανία, με το οποίο θα ασκούσε στη δανική επικράτεια το σύνολο των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αξίζει, παράλληλα, να τονισθεί 

πως η εταιρία αυτή δεν είχε ασκήσει ουδεμία δραστηριότητα από της 

συστάσεώς της στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

    Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι η βρετανική νομοθεσία περί εταιριών 

με τη μορφή της «private limited company» δεν προβλέπει ουδεμία 

προϋπόθεση όσον αφορά τη σύσταση και την καταβολή ενός ελαχίστου 

εταιρικού κεφαλαίου, το εταιρικό κεφάλαιο της Centros, το οποίο 

ανέρχεται σε 100 λίρες στερλίνες (περίπου 1000 δανικές κορώνες) δεν 

καταβλήθηκε και δεν τέθηκε στη διάθεση της εταιρίας. Σύμφωνα, μάλιστα, 

με το καταστατικό της εταιρίας, το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε δύο 

εταιρικά μερίδια, κάτοχοι των οποίων είναι ο T. Bryde και η σύζυγος του 

M. Bryde, Δανοί υπήκοοι και κάτοικοι της Δανίας. Η Μ. Bryde, μάλιστα, 

είναι η διευθύντρια της εταιρίας και η καταστατική έδρα, η οποία βρίσκεται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η κατοικία ενός φίλου του Τ. Bryde. Κατά 

συνέπεια, θεωρείται προφανές, ότι οι Δανοί αυτοί υπήκοοι συνέστησαν τη 

Centros στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την παράλληλη ίδρυση 

υποκαταστήματος (filialer) στη Δανία, το οποίο ουσιαστικά θα 

αποτελούσε την κεντρική διοίκηση και το κέντρο των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας, με σκοπό να απολάβουν την ευνοϊκότερη μεταχείριση που 

προβλέπει το βρετανικό δίκαιο για τη μορφή αυτή των εταιριών σε σχέση 

με το δίκαιο της Δανίας.   

      Σύμφωνα, λοιπόν, με το δανικό δίκαιο, η Centros, ως private limited 

company, λογίζεται ως αλλοδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. 
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Συνακόλουθα, ο anpartsselskabslov (νόμος περί εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης), ρυθμίζει στο άρθρο 117 ότι «οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

και οι αλλοδαπές εταιρίες με ανάλογη μορφή που εδρεύουν εντός 

κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να ασκήσουν 

δραστηριότητα στη Δανία μέσω υποκαταστήματος». Κατά συνέπεια, 

προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η καταχώρηση της Centros στο μητρώο 

εταιριών του δανικού κράτους απαιτείται να περιοριστεί στην ίδρυση 

υποκαταστήματος στη δανική επικράτεια, όπως άλλωστε ισχυρίστηκαν 

ότι έπραξαν και οι μέτοχοι της Centros. 

    Εν αντιθέσει, η Erhvers –og Selskabsstyrelsen (η γενική διεύθυνση 

εμπορίου και εταιριών) αρνήθηκε την καταχώρηση της Centros στο 

Μητρώο, διατεινόμενη ότι η εταιρία δεν αποσκοπούσε, στην ουσία, στην 

ίδρυση υποκαταστήματος στη Δανία αλλά στη μεταφορά σε αυτή της 

πραγματικής της έδρας. Η επιχειρηματολογία της γενικής διεύθυνσης 

εμπορίου και εταιριών στηρίχτηκε στο ότι η Centros, της οποίας τα 

εταιρικά μερίδια έχουν μόνο δύο Δανοί υπήκοοι, δεν άσκησε καμία 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρίσκεται η 

καταστατική της έδρα, αλλά αποσκοπεί στο να ασκήσει το σύνολο των 

οικονομικών της δραστηριοτήτων μέσω αυτού του υποκαταστήματος στη 

Δανία. Με τον τρόπο αυτό, όμως, εγκαθίσταται στη Δανία η κεντρική 

διοίκηση και το κέντρο ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρίας, και 

επομένως η πραγματική της έδρα. Συνεπώς, υποστηρίζει, πως η εταιρία 

επεδίωκε στην πραγματικότητα να συστήσει στη δανική επικράτεια όχι 

υποκατάστημα αλλά κύρια εγκατάσταση, καταστρατηγώντας, έτσι, τους 

εθνικούς κανόνες, και ιδιαίτερα αυτούς, οι οποίοι σχετίζονται με την 

καταβολή ενός κατωτάτου εταιρικού κεφαλαίου για τη σύσταση αυτών 

των εταιριών, το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται σε 200000 δανικές 

κορώνες (DKP), βάσει του νόμου 886 της 21ης Δεκεμβρίου 1991.  

    Κατά συνέπεια, η Centros άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ψstre 

Landsret κατά της απορριπτικής αποφάσεως της  Erhvers –og 

Selskabsstyrelsen, το οποίο, όμως, δέχθηκε τους ισχυρισμούς της 



[15] 
 

δεύτερης, με αποτέλεσμα η Centros να προσφύγει ενώπιον του 

Hψjesteret. Η εταιρία υποστήριζε ότι με βάση τα άρθρα 52 και 58 της 

Συνθήκης της ΕΟΚ περί ελευθερίας εγκαταστάσεως και από τη στιγμή 

που συστάθηκε νομίμως στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε το δικαίωμα να 

εγκαταστήσει στη Δανία αυτό το υποκατάστημα, την άσκηση όμως του 

οποίου, οι δανικές αρχές, έκριναν καταχρηστική. Τελικώς, η υπόθεση 

παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ και το Hψjesteret έθεσε στο Δικαστήριο τα 

σχετικά προδικαστικά ερωτήματα, αναφορικά κυρίως με  την ερμηνεία 

των άρθρων 52 και 58 ΣυνθΕΟΚ.  

   Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης, οι οποίες 

αναφέρονται στην ελευθερία εγκατάστασης έχουν ακριβώς ως σκοπό να 

καταστήσουν το δικαίωμα συστάσεως μιας εταιρίας σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους και ιδρύσεως υποκαταστημάτων σε άλλα 

κράτη μέλη συμφυές προς την άσκηση, εντός μιας ενιαίας αγοράς, της 

ελευθερίας εγκαταστάσεως. Επομένως, είναι αδιάφορο το γεγονός ότι το 

δίκαιο περί εταιριών δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως εντός της Κοινότητας. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν πως βασικός στόχος της Συνθήκης είναι η 

εγγύηση της δυνατότητας κάθε εταιρίας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα 

με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και η οποία έχει την καταστατική 

της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση εντός της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ασκεί ανεμπόδιστα τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες εντός άλλων κρατών μελών μέσω πρακτορείου, 

υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρίας. Άρα, η άρνηση του δανικού 

κράτους να καταχωρήσει το υποκατάστημα εταιρίας συσταθείσας με 

βάση τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, στο οποίο η εταιρία εδρεύει 

έχοντας εκεί την καταστατική της έδρα, χωρίς, όμως, να ασκεί εμπορικές 

δραστηριότητες, όταν με το υποκατάστημα αποσκοπείται να παρασχεθεί 

η δυνατότητα στην εν λόγω εταιρία να ασκήσει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της εντός του κράτους, στο οποίο θα ιδρυθεί το 

υποκατάστημα αυτό, αποφεύγοντας έτσι την εκεί σύσταση εταιρίας και μη 

εφαρμόζοντας με τον τρόπο αυτό τους εθνικούς κανόνες περί συστάσεως 
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εταιριών, οι οποίοι είναι αυστηρότεροι στο κράτος αυτό όσον αφορά την 

καταβολή ενός ελαχίστου εταιρικού κεφαλαίου, αποτελεί περιορισμό στην 

άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας εγκαταστάσεως, το οποίο 

εξασφαλίζει η Συνθήκη. 

       Βέβαια, όπως αναφέρει το ΔΕΚ στην απόφασή του, το άρθρο 56 

ΣυνθΕΟΚ προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στους 

αλλοδαπούς υπηκόους από ένα κράτος μέλος με νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι οποίες θα προβλέπουν για 

αυτούς ένα ειδικό καθεστώς και οι οποίοι, όμως, θα πρέπει να 

δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και 

δημόσιας υγείας. Συνεπώς, οφείλεται να συντρέχει πραγματική και 

αρκετά σοβαρή  απειλή κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.          

      Σκόπιμο κρίνεται να παρατεθεί σε αυτό το σημείο, η νομολογιακή 

εξέλιξη της θεωρίας περί των περιορισμών, οι οποίοι ενδείκνυνται να 

εφαρμόζονται σε εξαίρετες καταστάσεις, διαμορφώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο διακριτικές ρυθμίσεις από ένα κράτος μέλος. Η σχετική νομολογία 

του ΔΕΚ έχει, ουσιαστικά, ως χρονική αφετηρία τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1990 και συνεχίζει να διαμορφώνεται ως σήμερα. 

Νομολογιακά, λοιπόν έχουν διαπλαστεί ορισμένοι λόγοι, οι λεγόμενοι 

λόγοι επιτακτικού συμφέροντος, οι οποίοι δύνανται να δικαιολογήσουν, με 

προϋπόθεση την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, αδιακρίτως 

εφαρμοζόμενες εθνικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις, δηλαδή, οι οποίες δεν 

αποσκοπούν στην εισαγωγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, έχουν  όμως 

ως αποτέλεσμα να περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης για τα 

κοινοτικά και αλλοδαπά υποκείμενα δικαίου. Συνεπώς, η νομολογία αυτή 

έχει, πλέον, καθιερώσει τον αποκαλούμενο «έλεγχο των τεσσάρων 

προϋποθέσεων» (Vier Konditionen Test) προκειμένου να είναι σε θέση το 

ΔΕΚ να κρίνει στην εκάστοτε περίπτωση τη συμβατότητα ρυθμίσεων ή 

μέτρων προς το κοινοτικό δίκαιο. Συνακολούθως, οι διακριτικές 

ρυθμίσεις, τις οποίες καλείται να εφαρμόσει ένα κράτος μέλος σε 

ιδιάζουσες περιπτώσεις θα πρέπει: I) να δικαιολογούνται από 
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επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, οι οποίοι αναγνωρίζονται από 

το κοινοτικό δίκαιο, ΙΙ) να μην εισάγουν διάκριση των αλλοδαπών 

υποκειμένων δικαίου, ΙΙΙ) να είναι πρόσφορες για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων IV) να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, να 

είναι strictu sensu ανάλογα, να μην επιβάλλουν, δηλαδή, περιορισμούς 

πέρα από το αναγκαίο σε κάθε περίπτωση μέτρο για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων. 

         Με βάση τα προαναφερθέντα, η Erhvers –og Selskabsstyrelsen 

υποστήριξε ότι η αδήριτη ανάγκη για καταβολή ελαχίστου εταιρικού 

κεφαλαίου συνίσταται στο να ενισχυθεί η φερεγγυότητα των εταιριών με 

σκοπό την προστασία των ανηκόντων στο δημόσιο πιστωτών από τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο αδυναμίας ικανοποιήσεως των απαιτήσεών τους, 

αφού, σε αντίθεση με τους ιδιώτες πιστωτές, αδυνατούν να εξασφαλίσουν 

τις πιστώσεις τους ζητώντας την παροχή ασφάλειας ή τη σύσταση 

εγγυήσεως, ενώ ακόμα, στο να προστατευθούν, γενικότερα, όλοι οι 

πιστωτές, είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα είτε είναι ιδιώτες, 

αποτρέποντας τον κίνδυνο δόλιας χρεωκοπίας λόγω αφερεγγυότητας 

των εταιριών με ανεπαρκές κεφάλαιο. Επομένως, ο περιορισμός, τον 

οποίο θα επέβαλαν οι δανικές αρχές θα στηριζόταν στην προστασία ενός 

βαρυσήμαντου κοινωνικού συμφέροντος, αυτού της προστασίας των 

εταιρικών πιστωτών. Μολαταύτα, το ΔΕΚ, στηριζόμενο στις παραπάνω 

τέσσερεις προϋποθέσεις περί περιορισμών εφάρμοσε στην περίπτωση 

αυτή τα δύο δογματικά του, πλέον, εργαλεία, προκειμένου να αξιολογήσει 

τον ενδεχόμενο αυτόν κίνδυνο και να διαπιστώσει αν, όντως, συντρέχει 

λόγος επιβολής περιορισμών στο δικαίωμα ελεύθερης εγκαταστάσεως. 

Τα δογματικά αυτά εργαλεία είναι, κατά τη νομολογία, η απαγόρευση 

διακρίσεων (Diskriminierungsverbot) και η απαγόρευση περιορισμών 

(Beschrankungsverbot). Κατέληξε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως στην 

υπόθεση Centros δεν προκύπτει κάποιος λόγος που να δικαιολογεί την 

επιβολή κάποιου περιορισμού. Η επιχειρηματολογία του ΔΕΚ στηρίχθηκε 

στο ότι οι πιστωτές και γενικότερα οι τρίτοι συναλλασσόμενοι μπορούν να 
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προστατευθούν με άλλους τρόπους και ότι η άρνηση καταχώρησης στο 

Μητρώο δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας.  

     Συνεπώς, πέρα του γεγονότος πως, δεδομένου ότι η εταιρία αυτή έχει 

τη μορφή της εταιρίας αγγλικού δικαίου και οι πιστωτές της 

πληροφορούνται ότι διέπεται από διαφορετική νομοθεσία σε σχέση με 

την ισχύουσα στη Δανία περί σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

και μπορούν να στηρίζονται σε ορισμένους κανόνες κοινοτικού δικαίου 

που τους προστατεύουν, όπως η τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ και η 

ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, το κράτος της Δανίας θα 

μπορούσε να επιβάλει λιγότερο δεσμευτικά μέτρα, όπως η δια νόμου 

δυνατότητα στους ανήκοντες στο δημόσιο τομέα πιστωτές να μπορούν 

να εξασφαλίζονται με τις αναγκαίες εγγυήσεις. Τέλος, όπως αναφέρεται 

στην απόφαση του ΔΕΚ «το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 

αρνηθεί την καταχώρηση υποκαταστήματος εταιρίας συσταθείσας 

σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους στο οποίο και εδρεύει 

δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μπορεί το πρώτο αυτό κράτος να λάβει 

μέτρα προλήψεως ή πατάξεως της απάτης, είτε έναντι της ίδιας της 

εταιρίας, ενδεχομένως σε συνεργασία με το κράτος μέλος στο οποίο αυτή 

έχει συσταθεί, είτε έναντι των εταίρων οι οποίοι αποδεδειγμένα 

επιδιώκουν στην πραγματικότητα, με τη σύσταση εταιρίας, να αποφύγουν 

τις υποχρεώσεις τους έναντι των ανηκόντων στον δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα πιστωτών που είναι εγκαταστημένοι στο έδαφος του οικείου 

κράτους μέλους. Εν πάση περιπτώσει, η καταπολέμηση της απάτης δεν 

μπορεί να δικαιολογήσει την πρακτική κράτους μέλους να αρνείται την 

καταχώρηση υποκαταστήματος εταιρίας εδρεύουσας σε άλλο κράτος 

μέλος». Εξάλλου, αν αναλογιστούμε πως σε περίπτωση κατά την οποία η 

εν λόγω εταιρία είχε αναπτύξει δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 

αποτέλεσμα οι δανικές αρχές να μην προβάλουν αντιστάσεις στην 

καταχώρηση του υποκαταστήματος της στο δανικό Μητρώο, οι κίνδυνοι, 

οι οποίοι θα ελλόχευαν για τους πιστωτές της θα ήταν ακριβώς οι ίδιοι, 

μπορούμε να αναλογιστούμε τον αδικαιολόγητο περιορισμό που θα 
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επιβαλλόταν  στο δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης σε περίπτωση μη 

τελικής αναγνώρισης της νομική προσωπικότητας της εταιρίας αυτής.  

       Με την απόφαση του ΔΕΚ σε αυτήν την υπόθεση εγείρεται και άλλο 

ένα αξιοσημείωτο ζήτημα. Η απόφαση Centros, μετέβαλε τη νομολογιακή 

τοποθέτηση του ΔΕΚ σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς της 

πραγματικής έδρας σε ένα άλλο κράτος μέλος σε σχέση με αυτά που είχε 

υποστηρίξει στην απόφαση Daily Mail; Όπως γράφει και ο καθηγητής 

Τζουγανάτος, με την απόφαση Daily Mail, «αναγνωρίζοντας ότι το 

δικαίωμα εγκατάστασης δεν προσδιορίζει την αναγνώριση των νομικών 

προσώπων, η οποία υπάγεται στα δίκαια των κρατών μελών, το 

δικαστήριο ουσιαστικά νομιμοποιεί τη θεωρία της πραγματικής έδρας». 

Παρ’ όλα αυτά θα αποτελούσε ατόπημα να θεωρήσουμε πως με την 

απόφαση Daily Mail το ΔΕΚ υιοθετεί κιόλας τη θεωρία της πραγματικής 

έδρας, με συνέπεια να την αναιρεί στη συνέχεια και να στρέφεται στη 

θεωρία της ιδρύσεως με την απόφαση Centros. Πρώτιστα, πρέπει να 

αναλογιστούμε ότι πρόκειται για δύο εκ διαμέτρου αντίθετες περιπτώσεις. 

Από τη μία, στην υπόθεση Daily Mail, το ΔΕΚ αναγνώρισε το δικαίωμα 

στις βρετανικές αρχές να μην επιτρέψουν, για φορολογικούς λόγους, τη 

μεταφορά της πραγματικής έδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο 

είχε συσταθεί η εν λόγω εταιρία (περιορισμοί «εξόδου»). Κατά συνέπεια, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, ως το κράτος, στο οποίο είχε ιδρυθεί η αγγλική 

εταιρία, είχε καταχωρηθεί η καταστατική της έδρα και η έννομη τάξη του 

οποίου επέβαλε ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ των δύο για την ύπαρξη 

της νομικής οντότητας της εταιρίας τη διατήρηση της καταστατικής της 

έδρας στη βρετανική επικράτεια αλλά και της πραγματικής υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, είχε κάθε δικαίωμα να απαγορεύσει στην εταιρία τη 

μεταφορά της πραγματικής της έδρας στην Ολλανδία, εφόσον δεν 

πληρούσε τις απαιτούμενες φορολογικές προδιαγραφές. Αναγνωρίστηκε, 

λοιπόν, η εξουσία του κράτους προέλευσης να αρνηθεί τη μεταφορά της 

πραγματικής έδρας σε άλλο κράτος μέλος (outbound case). 
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     Στην υπόθεση, όμως, Centros, το ΔΕΚ επισημαίνει πως αποτελεί 

περιορισμό του δικαιώματος ελευθερίας εγκαταστάσεως η άρνηση της 

Δανίας να καταχωρήσει στο Μητρώο των εταιριών το υποκατάστημα της 

εν λόγω αγγλικής εταιρίας («περιορισμοί εισόδου») , ακόμα και αν 

θεωρηθεί ότι ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά στη δανική επικράτεια 

της πραγματικής έδρας της εταιρίας με σκοπό, μάλιστα, την αποφυγή 

εφαρμογής των σχετικών δανικών διατάξεων, οι οποίες είναι 

αυστηρότερες από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του βρετανικού δικαίου και, 

οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία των εταιρικών πιστωτών. Κατά 

συνέπεια, το ΔΕΚ απαγόρευσε στο κράτος υποδοχής να αρνηθεί τη 

μεταφορά σε αυτό της πραγματικής έδρας εταιρίας άλλου κράτους 

μέλους (inbound case). 

      Το ορθότερο συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε από 

τις δύο αυτές αποφάσεις είναι ότι το ΔΕΚ δεν αμφιταλαντεύεται αλλά 

παραμένει σταθερό στην ερμηνεία των άρθρων 52 και 58 ΣυνθΕΟΚ, κάτι 

που αποδείχτηκε άλλωστε και στη συνέχεια (βλ. υπόθεση Cartesio). 

Επομένως, το ΔΕΚ διατείνεται εναργώς πως το δικαίωμα για ελευθερία 

εγκαταστάσεως καλύπτει τόσο την εγκατάσταση εταιρίας, η οποία έχει 

συσταθεί βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους και έχει την καταστατική 

της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός 

της Κοινότητας, με την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή 

θυγατρικών εταιριών σε ένα άλλο κράτος μέλος όσο και με την μεταφορά, 

ουσιαστικά, σε αυτό της πραγματικής της έδρας. Βέβαια, λόγω του 

γεγονότος, ότι δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί ενιαία για το αν συνδετικό 

στοιχείο μεταξύ μιας εθνικής έννομης τάξης και μιας εταιρίας συσταθείσας 

βάσει αυτής θα πρέπει να είναι η καταστατική ή και η πραγματική έδρα 

της εταιρίας, το ΔΕΚ δεν εισχωρεί στις εθνικές νομοθεσίες, επιβάλλοντας 

κάποιο από τα δύο αλλά αφήνει στην ευχέρεια του νομοθέτη να επιλέξει. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πως όλα αυτά τα χρόνια το 

ΔΕΚ επιχειρεί σταδιακές προσπάθειες δημιουργίας της, όλο και πιο 

συχνά αποκαλούμενης, «ευρωπαϊκής θεωρίας της ιδρύσεως». Προς την 
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περάτωση του στόχου αυτού και το συνεπαγόμενο ολοκληρωτικό 

άνοιγμα των αγορών στον τομέα αυτόν του εταιρικού δικαίου, αρκεί να 

αρθούν οι όποιοι «περιορισμοί εξόδου», με εξαίρεση βέβαια αυτούς που 

επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους γενικού συμφέροντος, και να 

παραγκωνισθεί τελικώς η θεωρία της πραγματικής έδρας. Ο σκοπός 

αυτός αποτελεί, προφανώς, ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα για την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά συγχρόνως και μία μεγάλη πρόκληση για 

την  περαιτέρω μελλοντική ώθηση της ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία θα 

είναι εφάμιλλη με τις ισχυρότερες οικονομίες σε διεθνές επίπεδο.  

 

Überseering BV, C – 208/00 

       Μόλις τρία χρόνια αργότερα, στις 30 Μαρτίου 2000, το ΔΕΚ βρέθηκε 

αντιμέτωπο με άλλη μια υπόθεση διασυνοριακού μετασχηματισμού, η 

οποία έδωσε την ευκαιρία στη νομολογιακή εξέλιξη να επαναληφθούν και 

να εξακριβωθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Η Überseering BV, εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα κατά το ολλανδικό δίκαιο και 

καταχωρηθείσα στο εμπορικό μητρώο του Άμστερνταμ και του Χάρλεμ 

τον Αύγουστο του 1990, αγόρασε τον Οκτώβριο του 1992 ένα οικόπεδο 

στο Ντίσελντορφ (Γερμανία), το οποίο χρησιμοποίησε για 

επαγγελματικούς σκοπούς.  

        Το Νοέμβριο του 1992, η Überseering ανέθεσε με σύμβαση στην 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, εταιρία 

εγκατεστημένη στη Γερμανία, την ανακαίνιση ενός κτηρίου σταθμεύσεως 

οχημάτων και ενός ξενοδοχείου, τα οποία ήταν οικοδομημένα στο 

οικόπεδο αυτό. Όταν οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, όμως, η Überseering 

ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν ελαττώματα κατά την εκτέλεση των εργασιών 

βαφής. Εν τω μεταξύ, το Δεκέμβριο του 1994 δύο Γερμανοί υπήκοοι και 

κάτοικοι του Ντίσελντορφ απέκτησαν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων 

της  Überseering. Συνακόλουθα, η εν λόγω εταιρία, αφού πρώτα 

επιχείρησε ατελέσφορα την αποκατάσταση από την NCC των 

ελαττωμάτων που παρατηρήθηκαν μετά το πέρας των εργασιών, άσκησε 
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βάσει της σύναψης έργου που είχε συνάψει με την NCC, αγωγή κατά της 

κατασκευαστικής αυτής εταιρίας ενώπιον του Landgericht  Dusseldorf. H  

Überseering ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεωθεί η NCC να 

καταβάλει το ποσό των 1163657,77 γερμανικών μάρκων (DEM), πλέον 

τόκων, εξαιτίας των εξόδων για την αποκατάσταση των προβληθέντων 

ελαττωμάτων και λόγω των ζημιών, οι οποίες προέκυψαν στη συνέχεια 

από τα ελαττώματα αυτά. 

       Στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε τι προβλέπει το γερμανικό δίκαιο για 

τις περιπτώσεις αυτές. Αρχικά, η γερμανική νομοθεσία, κατά πάγια 

νομολογία του Bundesgerichtshof, την οποία ενστερνίζεται και η 

κρατούσα άποψη στη γερμανική νομική επιστήμη, έχει υιοθετήσει τη 

θεωρία της πραγματικής έδρας (Sitztheorie) και όχι τη θεωρία της 

ιδρύσεως (Grundungstheorie). Κατά συνέπεια, βάσει του γερμανικού 

δικαίου, η ικανότητα δικαίου μιας εταιρίας κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο 

του τόπου στον οποίο η εν λόγω εταιρία έχει την πραγματική της έδρα. 

Συνεπώς, η καταστατική και η πραγματική έδρα θα πρέπει να βρίσκονται 

στο ίδιο κράτος, σε αυτό δηλαδή όπου συστάθηκε η εταιρία, διαφορετικά, 

σε περίπτωση διαχωρισμού των δύο εδρών η εταιρία θα πρέπει να λυθεί 

και να εκκαθαρισθεί, καθώς έτσι αποβάλλει την νομική της 

προσωπικότητα και ταυτότητα.  Ο κανόνας αυτός, λοιπόν, εφαρμόζεται 

σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία μια εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σε 

άλλο κράτος μέλος, όπου βρίσκεται και η καταστατική του έδρα, 

μεταφέρει στη συνέχεια την πραγματική της έδρα στη γερμανική 

επικράτεια. Επιπρόσθετα, ο Zivilprozessordnung (γερμανικός κώδικας 

πολιτικής δικονομίας) προβλέπει στο άρθρο 50, παράγραφος 1, ότι 

ικανότητα διαδίκου έχει κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 

εταιριών, που έχει ικανότητα δικαίου, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα να 

είναι κανείς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Επομένως, η 

αγωγή αυτού, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη ικανότητα δικαίου θα 

πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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     Συνεπώς, το Landgericht  Dusseldorf απέρριψε την αγωγή ως 

απαράδεκτη. Την απορριπτική αυτή απόφαση επικύρωσε εν συνεχεία το 

Oberlandesgericht Dusseldorf. Το τελευταίο αιτιολόγησε την  απόφασή 

του στηριζόμενο στο γεγονός ότι η με την απόκτηση των εταιρικών 

μεριδίων της  Überseering από τους δύο Γερμανούς υπηκόους, το 

οικόπεδο που χρησιμοποιούσε η ολλανδική εταιρία για την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελούσε, πλέον, την 

πραγματική έδρα της εταιρίας, και με βάση όσα προαναφέρθηκαν περί 

υιοθετήσεως της θεωρίας της πραγματικής έδρας από τη γερμανική 

νομοθεσία, η Überseering δεν είχε ικανότητα δικαίου, αφού η καταστατική 

έδρα, εβρισκόμενη στην Ολλανδία, δε συνέπιπτε, πλέον, με την 

πραγματική, εγκατεστημένη πλέον στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να έχει ούτε την ικανότητα διαδίκου. Η Überseering άσκησε 

αναίρεση κατά της αποφάσεως του Oberlandesgericht ενώπιον του 

Bundesgerichtshof (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο), το οποίο, 

αμφισβητώντας την ευκρίνεια της μέχρι τότε εκδοθείσας νομολογίας του 

ΔΕΚ, ανέστειλε τη διαδικασία και πρόβαλε, βάσει του άρθρου 234 

ΣυνθΕΚ, στο Δικαστήριο τα σχετικά προδικαστικά ερωτήματα, τα οποία 

αφορούσαν κυρίως την ερμηνεία των άρθρων 43, 48 και 293 της ΣυνθΕΚ 

με κριτήριο τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

   Αξίζει, όμως, να σημειωθεί, ότι πέρα της κύριας αυτής δίκης, η 

Überseering ενήχθη, παράλληλα, ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου κατ’ 

εφαρμογή άλλων, μη διευκρινισθέντων, κανόνων του γερμανικού δικαίου. 

Ύστερα από την αγωγή αυτή, η ολλανδική εταιρία υποχρεώθηκε  από το 

Landgericht Dusseldorf να καταβάλει αμοιβή αρχιτεκτόνων, προφανώς 

λόγω της καταχωρήσεώς της, στις 11 Σεπτεμβρίου 1991, στο 

κτηματολόγιο του Ντίσελντορφ, ως κύριος του οικοπέδου επί του οποίου 

είχε οικοδομηθεί το κτήριο σταθμεύσεως οχημάτων και το ξενοδοχείο τα 

οποία ανακαίνισε η NCC. Παρατηρείται, λοιπόν, μία οξύμωρη 

αντιμετώπιση της ολλανδικής εταιρίας, στην οποία, σε αυτήν την 
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περίπτωση που τα αποτελέσματα της δίκης ήταν επαχθή για αυτή, 

αναγνωρίστηκε τόσο η ικανότητα δικαίου όσο και η ικανότητα διαδίκου. 

      Όσον αφορά την κύρια δίκη, λοιπόν, το ΔΕΚ ερμηνεύοντας τα άρθρα 

της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως αποφάνθηκε ότι όταν 

μία εταιρία, νομίμως συσταθείσα σε ένα κράτος μέλος, όπου έχει την 

καταστατική της έδρα, θεωρείται, βάσει του δικαίου άλλου κράτους, ότι 

έχει μεταφέρει την πραγματική της έδρα στο εν λόγω κράτος ύστερα από 

μεταβίβαση όλων των εταιρικών της μεριδίων σε υπηκόους του εν λόγω 

κράτους μέλους που κατοικούν εκεί, οι κανόνες, τους οποίους το κράτος 

μέλος αυτό εφαρμόζει σε αυτήν την εταιρία δεν εξαιρούνται από το πεδίο 

των κοινοτικών διατάξεων περί ελευθερίας εγκαταστάσεως. Η 

επιχειρηματολογία του ΔΕΚ στηρίχθηκε στο ότι η ελευθερία 

εγκαταστάσεως, την οποία αναγνωρίζει το άρθρο 43 στους κοινοτικούς 

υπηκόους συνεπάγεται γι’ αυτούς το δικαίωμα στην ανάληψη και άσκηση 

μη μισθωτών δραστηριοτήτων, καθώς και το δικαίωμα στη διαχείριση και 

σύσταση επιχειρήσεων, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που 

καθορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους εγκαταστάσεως για τους 

δικούς του υπηκόους. Κατά συνέπεια, οι, βάσει του άρθρου 48, εταιρίες 

δικαιούνται να ασκούν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, ακόμα και 

στο σύνολό της, εντός άλλου κράτους μέλους, με την αξίωση να 

αναγνωρίζεται από το κράτος αυτό η νομική ταυτότητα που τους έχει 

προσδώσει το κράτος όπου συστάθηκαν. Επομένως, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, τα άρθρα 43 και 48 της Συνθήκης, όπως και στην υπόθεση 

Centros, εξασφαλίζουν το δικαίωμα στην ολλανδική εταιρία, της οποίας η 

καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ολλανδία, να ασκήσει την οικονομική 

της δραστηριότητα μέσω υποκαταστήματος, ακόμα και αν αυτό θεωρείται 

από το κράτος υποδοχής πραγματική έδρα της εταιρίας, στην επικράτεια 

του κράτους αυτού, με αποτέλεσμα να διατηρεί το νομικό της μανδύα, να 

μην αποβάλλει τη νομική της προσωπικότητα και συνακολούθως να 

συνεχίζει να έχει ικανότητα δικαίου και ικανότητα διαδίκου. 
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      Εξάλλου, η άσκηση της ελευθερίας της εγκαταστάσεως προϋποθέτει 

αναγκαστικά την αναγνώριση της εταιρίας από το γερμανικό κράτος, στο 

οποίο εγκατέστησε το κέντρο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

Κατά συνέπεια, όπως διερωτάται και ο Μεταλληνός «πώς είναι δυνατόν 

να χαίρει της ελευθερίας εγκαταστάσεως (και της ελευθερίας παροχής 

υπηρεσιών) ένα νομικό πρόσωπο που δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης ή της παροχής υπηρεσιών», για να 

απαντήσει ορθά πως «το άτοπο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 

είναι δυνατή η εφαρμογή της θεωρίας της έδρας στην περίπτωση που το 

κράτος συστάσεως και καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου είναι 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου)». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Κοζύρης, υποστηρίζοντας 

ότι «οι αποφάσεις Centros και Überseering δεν καταλείπουν αμφιβολίες 

ότι η νομική προσωπικότητα και η ικανότητα διαδίκου μιας κοινοτικής 

εταιρίας πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστές  στη χώρα 

υποδοχής χωρίς αναφορά στο δίκαιο της πραγματικής έδρας», ενώ ο 

Τζάκας, ουσιαστικά, συμπληρώνει ότι «απόρροια αυτών των 

τοποθετήσεων είναι η θεώρηση των άρθρων 43 και 48 ΣυνθΕΚ, όχι 

απλώς ως κανόνων αναγνώρισης των κοινοτικών εταιριών, αλλά και ως 

λανθανόντων κανόνων σύγκρουσης, οι οποίοι ρυθμίζουν συνολικά το 

προσωπικό δίκαιο των κρινόμενων εταιριών και λόγω της υπεροχής του 

Κοινοτικού δικαίου παραμερίζουν το εθνικό διεθνές εταιρικό δίκαιο». 

    Όσον αφορά τα επιχειρήματα των γερμανικών αρχών, τα οποία 

στηρίζονταν στις δύο προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του ΔΕΚ, 

παραθέτονται αμέσως παρακάτω για άλλη μία φορά οι κατάλληλες 

απαντήσεις, τις οποίες άλλωστε αντέταξε και το Δικαστήριο σε όσα 

διατεινόταν το γερμανικό κράτος. Σχετικά με την υπόθεση Daily Mail, θα 

πρέπει να τονισθεί, πάλι, πως η απόφασή του ΔΕΚ  για αναγνώριση του 

δικαιώματος του βρετανικού Δημόσιου Ταμείου να επιβάλει περιορισμούς 

στη μεταφορά της πραγματικής έδρας της αγγλικής εταιρίας σε άλλο 

κράτος μέλος δε συνεπάγεται υιοθέτηση της θεωρίας της πραγματικής 
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έδρας εκ μέρους του ΔΕΚ και αναγνώριση σε κάθε κράτος μέλος, το 

οποίο την ενστερνίζεται, του δικαιώματος να επιβάλει, όχι μόνο 

«περιορισμούς εξόδου» αλλά και «περιορισμούς εισόδου», όταν ως 

κράτος υποδοχής δεν αναγνωρίζει τη νομική προσωπικότητα μιας 

εταιρίας, καθώς λόγω της  μεταφοράς της πραγματικής της έδρας σε 

αυτό, δε συμπίπτουν η καταστατική και η πραγματική της έδρα. Απλά, οι 

περιορισμοί  που τέθηκαν στη Daily Mail κρίθηκαν θεμιτοί, γιατί 

επιβλήθηκαν από το κράτος μέλος, στο οποίο συστάθηκε η εταιρία και 

στην έννομη τάξη του οποίου οφείλει την ύπαρξή της και τη νομική της 

υπόσταση. Εφόσον, λοιπόν, το κράτος αυτό, στο οποίο συστάθηκε η 

εταιρία, ακολουθώντας τη θεωρία της πραγματικής έδρας ή της 

καταστατικής υπό ορισμένων προϋποθέσεων, προβαίνει στην επιβολή 

περιορισμών επί της μεταφοράς της πραγματικής έδρας, το ΔΕΚ δείχνει 

να αποφασίζει, μέχρι στιγμής, να μην παρεισφρήσει στο εθνικό του δίκαιο 

αίροντας κάθε περιορισμό. Συνεπώς, στην υπόθεση  Überseering, το 

γερμανικό κράτος, ως κράτος υποδοχής, δεν αξιώνεται να επιβάλει 

περιορισμούς εγκατάστασης στην ολλανδική εταιρία, πόσο μάλλον να 

μην την αναγνωρίσει ως νομική οντότητα. Από την άλλη μεριά, σχετικά με 

τη σύγκριση αυτής της υποθέσεως με την υπόθεση Centros, οι μόνες 

διαφορές που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε είναι, πρώτον, ότι ενώ η 

Centros είχε εξαρχής την πραγματική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος 

από αυτό όπου είχε την καταστατική της έδρα, η Überseering, 

πραγματοποίησε, στην ουσία, μεταφορά της πραγματικής της έδρας από 

την Ολλανδία στη Γερμανία, και δεύτερον, ότι σε αντίθεση με την 

Überseering, η Centros αποσκοπούσε, προφανώς, με την ίδρυση 

υποκαταστήματος στη Δανία στην αποφυγή του αυστηρού εταιρικού 

δανικού δικαίου. Οι διαφορές αυτές, βέβαια, δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα περί της 

ελευθερίας εγκαταστάσεως της Überseering στην προηγηθείσα υπόθεση. 

     Άξιας σχολιασμού είναι και η αντιπαράθεση των δύο πλευρών στην εν 

λόγω υπόθεση σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 293 ΣυνθΕΚ, το 
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οποίο, μεταξύ των άλλων προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, εφόσον είναι 

αναγκαίο, διεξάγουν μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, για να εξασφαλίσουν 

προς όφελος των υπηκόων τους την αμοιβαία αναγνώριση των εταιριών 

κατά την έννοια του άρθρου 48, δεύτερη παράγραφος, τη διατήρηση της 

νομικής προσωπικότητας επί μεταφοράς της έδρας από ένα κράτος σε 

ένα άλλο και τη δυνατότητα συγχωνεύσεως εταιριών που διέπονται από 

το δίκαιο διαφόρων κρατώ μελών. Ενώ, λοιπόν, στην υπόθεση Daily Mail 

η απουσία σχετικών συμβάσεων δεν επηρέασε το ΔΕΚ στην αναγνώριση  

των περιορισμών που επέβαλλαν οι βρετανικές αρχές στη μεταφορά της 

πραγματικής έδρας της αγγλικής εταιρίας στην Ολλανδία ως θεμιτών, 

στην υπόθεση  Überseering, το ΔΕΚ στηριζόμενη και πάλι στο άρθρο 293 

αποφάνθηκε πως η απουσία σχετικών συμβάσεων δεν επιτρέπει στις 

γερμανικές αρχές την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα ελευθερίας της 

εγκαταστάσεως της ολλανδικής εταιρίας, με τη μεταφορά της 

πραγματικής της έδρας εντός της γερμανικής επικράτειας. Στο σημείο 

αυτό, θα πρέπει να διευκρινισθεί πως το ΔΕΚ δε φάσκει και αντιφάσκει, 

αλλά ότι σύμφωνα με τις παραπάνω νομολογιακές του θεωρίες ακολουθεί 

πιστά την ίδια νομολογιακή κατεύθυνση. Με βάση, λοιπόν, όσα 

προαναφέρθηκαν, η ελευθερία εγκαταστάσεως των εταιριών του άρθρου 

48 ΣυνθΕΚ με την ίδρυση υποκαταστημάτων, ακόμα και με τη μορφή 

πραγματικής έδρας, πρακτορείων και θυγατρικών εταιριών σε ένα άλλο 

κράτος μέλος αποτελεί απαράβατο και θεμελιωμένο από τα άρθρα 43 και 

48 της Συνθήκης κανόνα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς της Κοινότητας 

(υπόθεση . Επομένως, η εφαρμογή των εν λόγω άρθρων και η 

συνεπαγόμενη αναγνώριση των σχετικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να 

εξαρτάται από την προηγούμενη σύναψη σχετικών συμβάσεων (υπόθεση 

Überseering). Από την άλλη μεριά, όμως, στη διάταξη αυτή δεν μπορεί να 

προσδοθεί μια ευρύτερη ισχύ, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητεί το 

ανέγγιχτο, ακόμα, δικαίωμα του κάθε εθνικού νομοθέτη να καθορίζει το 

συνδετικό στοιχείο μεταξύ του εθνικού δικαίου και των εταιριών που 

συστήνονται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό (υπόθεση Daily Mail). 
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      Τέλος, οι γερμανικές αρχές, σε μία προσπάθεια να επικαλεστούν την 

ανάγκη επιβολής περιορισμών στην ολλανδική εταιρία πρόβαλαν τους 

κινδύνους, οι οποίοι θα ελλόχευαν σε περίπτωση άνευ όρων εξομοίωσης 

της εν λόγω εταιρίας με τις αντίστοιχες ημεδαπές. Υποστήριξαν, λοιπόν, 

πως συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και ότι ο 

περιορισμός, τον οποίον επέβαλαν στην Überseering  με την άρνηση 

αναγνώρισης της νομικής της ταυτότητας και της ικανότητάς της να 

παραστεί διάδικος, είναι ανάλογος του επιδιωκόμενου σκοπού. Οι 

βασικοί λόγοι τους οποίους ανέφεραν οι γερμανικές αρχές ήταν η 

ασφάλεια δικαίου και η προστασία των πιστωτών, για τα οποία μεριμνούν 

καταλλήλως οι γερμανικές διατάξεις ιδιωτικού δικαίου, η αποφυγή 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού καθώς και συμφέροντα δημοσιονομικής 

φύσεως. Τελικώς, το ΔΕΚ έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες 

«τέσσερεις προϋποθέσεις», με αποτέλεσμα να μη δικαιολογείται κανένας 

περιορισμός. Επιπλέον, το Δικαστήριο προσέθεσε πως ακόμα και αν 

λόγοι αυτοί αποτελούσαν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, δε θα δικαιολογούταν και πάλι η άρνηση 

αναγνώρισης της ικανότητας δικαίου του νομικού αυτού προσώπου και, 

επομένως, του δικαιώματός του να παραστεί διάδικος.   

     Εν κατακλείδι, με την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Überseering, 

επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε νομολογιακά η δυνατότητα των κοινοτικών 

εταιριών να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος μέσω της ίδρυσης σε 

αυτό υποκαταστήματος, πρακτορείου, θυγατρικής εταιρίας, ακόμα και με 

τη μεταφορά σε αυτό της πραγματικής τους έδρας. Παράλληλα, 

διαπιστώνεται σταδιακά πως η επιβολή περιορισμών κατά την εκδήλωση 

των δικαιωμάτων περί ελευθερίας εγκαταστάσεως λόγω επιτακτικών 

λόγων δημοσίου συμφέροντος είναι, κατά κόρον, πολύ δύσκολα 

επιτεύξιμη και πως το μόνο εμπόδιο στην εξάλειψη όποιων περιορισμών 

αποτελούν οι «περιορισμοί εξόδου», οι οποίοι μπορούν να επιβληθούν 

από το κράτος στο οποίο έχει συσταθεί μία εταιρία και επιθυμεί να 

μεταφέρει σε άλλο την πραγματική της έδρα. Εφόσον, βέβαια, επιθυμεί 



[29] 
 

την εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, περιοριζόμενη στην ίδρυση σε 

αυτό ενός υποκαταστήματος, ενός πρακτορείου ή μίας θυγατρικής 

εταιρίας, είναι προφανές, ότι το κράτος προέλευσης δεν μπορεί να 

επιβάλει περιορισμούς, παρά μόνο αν συντρέχουν οι προαναφερθέντες 

σοβαροί λόγοι γενικού συμφέροντος.  

      

Inspire Art Ltd, C – 167/01 

      Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, τον Απρίλιο του 2001, το ΔΕΚ 

κλήθηκε να επιλύσει άλλη μια διαφορά, η οποία αφορούσε το δικαίωμα 

της ελεύθερης εγκατάστασης των κοινοτικών εταιριών εντός της 

Κοινότητας. Η υπόθεση αυτή σχετίζεται άμεσα με τις προαναφερόμενες, 

επομένως, στο σημείο αυτό χρήζει πιο συνοπτικής αναφοράς. 

Συγκεκριμένα, η εταιρία Inspire Art Ltd, ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

με τη μορφή της company limited by shares που αντιστοιχεί στη δική μας 

εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Η εταιρία αυτή ίδρυσε υποκατάστημα στο 

Άμστερνταμ της Ολλανδίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλεως.  

     Το εμπορικό επιμελητήριο επέβαλε στην εν λόγω εταιρία  να 

προσθέσει στο υποκατάστημα, το οποίο εγκατέστησε στην Ολλανδία, 

δίπλα στην εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο, την ένδειξη «formeel 

buitenlandse vennootschap» («τύποις αλλοδαπή εταιρία»), καθώς και τη 

χρήση αυτής της ενδείξεως στις εμπορικές της σχέσεις, υποχρεώσεις, οι 

οποίες επιβλήθηκαν με το νόμο περί τύποις αλλοδαπών εταιριών. Ως 

τύποις αλλοδαπή εταιρία,  ο νόμος αυτός, θεωρεί την εταιρία που έχει 

συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία διαφορετική από την ολλανδική και 

δραστηριοποιείται πλήρως ή μερικώς στις Κάτω Χώρες, μη έχουσα 

πραγματικό σύνδεσμο με το κράτος, με βάση τη νομοθεσία του οποίου 

έχει συσταθεί. Επιπρόσθετα, ο νόμος αυτός προβλέπει, στο μητρώο που 

καταχωρούνται οι εταιρίες αυτές, ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και 

την κατάρτιση, την επεξεργασία και τη δημοσίευση οικονομικών 
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καταστάσεων, υποχρεώσεις, για τη μη τήρηση των οποίων επιβάλλει 

κυρώσεις. 

    Η εταιρία αρνήθηκε ότι έχει τις υποχρεώσεις αυτές, ισχυριζόμενη ότι ο 

ειρημένος ολλανδικός νόμος αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα 

στα άρθρα 43 και 48 ΣυνθΕΚ.  Το εθνικό δικαστήριο, στο οποίο 

προσέφυγε η Inspire Art, απεύθυνε στο ΔΕΚ τα σχετικά προδικαστικά 

ερωτήματα.  

    Το ΔΕΚ, στηριζόμενο στις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του, 

επιβεβαίωσε ότι «το δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί ότι δεν έχει σημασία 

ως προς την εφαρμογή των κανόνων ελεύθερης εγκατάστασης το 

γεγονός ότι μια εταιρία έχει συσταθεί σε κράτος μέλος με σκοπό την 

εγκατάστασής σε άλλο κράτος μέλος, όπου πρόκειται να ασκεί κυρίως ή 

το σύνολο των δραστηριοτήτων της». Συνεπώς, κατέληξε, πως τα άρθρα 

43 και 48 της Συνθήκης αποκλείουν εθνική νομοθετική ρύθμιση όπως 

αυτή του ολλανδικού νόμου περί τύποις αλλοδαπών εταιριών, η οποία 

εξαρτά την άσκηση της ελευθερίας για δευτερεύουσα εγκατάσταση εντός 

αυτού του κράτους, εκ μέρους εταιρίας η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα 

με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, υπό ορισμένες προυποθέσεις 

που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία για τη σύσταση εταιριών και οι 

οποίες αφορούν το ελάχιστο όριο κεφαλαίου και την ευθύνη των μελών 

του διευθυντικού οργάνου. Οι λόγοι, λοιπόν, για τους οποίους η εταιρία 

έχει συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, καθώς και ότι αυτή ασκεί τις 

δραστηριότητές της αποκλειστικώς ή σχεδόν αποκλειστικώς στο κράτος 

μέλος εγκαταστάσεως δεν αναιρούν το δικαίωμά της να επικαλεσθεί την 

ελευθερία εγκαταστάσεως, την οποία διασφαλίζει η Συνθήκη, εκτός αν σε 

μια συγκεκριμένη περίπτωση αποδειχθεί ότι συντρέχει περίπτωση 

καταχρήσεως αυτού του δικαιώματος. 

        Κατά συνέπεια, με την απόφαση αυτή το ΔΕΚ επανέλαβε τόσο την 

ερμηνεία του, όσον αφορά το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, το 

οποίο εγγυώνται τα άρθρα 43 και 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, όσο και την ανάγκη να συντρέχουν εξαιρετικά επιτακτικοί 
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λόγοι δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να υπάρξει εξαίρεση στην 

εφαρμογή των άρθρων αυτών και επομένως περιορισμός στην άσκηση 

του εν λόγω κατοχυρωμένου δικαιώματος.  

      

SEVIC Systems AG, C – 411/03 

      Πριν  προχωρήσουμε στην εξέταση της αξιοσήμαντης αυτής 

υποθέσεως, θα πρέπει να ορίσουμε τη γενική σημασία της έννοιας 

«διασυνοριακή συγχώνευση». Συνεπώς, όταν πραγματοποιείται μια 

διασυνοριακή συγχώνευση, επέρχεται ένωση των περιουσιών δύο ή 

περισσοτέρων εταιριών με έδρα σε διαφορετικά κράτη, χωρίς 

εκκαθάριση, κατά τρόπο ώστε τουλάχιστον μία από αυτές να παύει να 

υπάρχει, ενώ η εταιρία που θα προκύψει από τη συγχώνευση 

(απορροφούσα) να αποτελεί συνέχεια των συγχωνευθεισών, οι μέτοχοι 

δε της εξαφανιζόμενης – απορροφούμενης να μετέχουν εφεξής στις 

απομένουσες εταιρίες ή στη νέα εταιρία. 

      Από το 2003 και έπειτα, δόθηκε στο ΔΕΚ η ευκαιρία να προχωρήσει 

σημαντικά στη νομολογία του όσον αφορά τους διασυνοριακούς 

μετασχηματισμούς. Η γερμανική εταιρία Sevic Systems AG συμφώνησε 

με τη λουξεμβουργιανή ανώνυμη εταιρία Security Vision Company SA τη 

συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την 

πρώτη. Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι γενικές συνελεύσεις των δύο 

εταιριών. Συγκεκριμένα, η σύμβαση συγχωνεύσεως πρόβλεπε τη 

διάλυση, χωρίς συνακόλουθη εκκαθάριση, της λουξεμβουργιανής εταιρίας 

και τη μεταβίβαση της περιουσίας της, στο σύνολό της στη SEVIC, με 

«οιονεί καθολική διαδοχή», χωρίς αλλαγή της εταιρικής της επωνυμίας, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 274 του νόμου του 

Λουξεμβούργου περί εμπορικών εταιριών και του άρθρου 2 σημ.1 του 

γερμανικού νόμου περί μετασχηματισμών. 

     Ωστόσο, το γερμανικό δικαστήριο (Amstsgericht Neuwied) απέρριψε 

την αίτηση καταχώρισης της συγχωνεύσεως στο εμπορικό μητρώο 

επικαλούμενο τις αντίθετες προς αυτό διατάξεις του γερμανικού δικαίου. 
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Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ΄παγραφος 1, του νόμου περί 

μετατροπής των εταιριών (Umwandlungsgesetz) μόνο «τα υποκείμενα 

δικαίου με έδρα στην ημεδαπή μπορούν να μετασχηματιστούν 1. με 

συγχώνευση…». Η κρατούσα γνώμη ως προς την ερμηνεία αυτού του 

άρθρου θεωρεί ότι από τη διατύπωση συνάγεται το συμπέρασμα ότι μόνο 

εταιρίες συσταθείσες κατά το γερμανικό δίκαιο μπορούν να 

συγχωνευθούν και, συνεπώς, όταν έστω και ένα από τα υποκείμενα 

δικαίου που συμμετέχουν στην επιδιωκόμενη συγχώνευση εδρεύει στο 

εξωτερικό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Άρα, 

απεφάνθη το δικαστήριο ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση 

καταχωρίσεως της συγχώνευσης μιας γερμανικής με μια ξένη, 

λουξεμβουργιανή εν προκειμένω, εταιρία. Η SEVIC άσκησε προσφυγή 

κατά της απορριπτικής αποφάσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου 

(Landgericht Koblenz). Το δικαστήριο αυτό έκρινε πως το εν λόγω ζήτημα 

θα κριθεί με βάση τις κοινοτικές διατάξεις για την ελευθερία 

εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να αναστείλει τη διαδικασία και να 

υποβάλει στο ΔΕΚ τα σχετικά προδικαστικά ερωτήματα.  

      Βασική θέση του ΔΕΚ είναι ότι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 43 και 48 ΣυνθΕΚ. περί 

ελευθερίας εγκατάστασης, υποστηρίζοντας ότι το πεδίο εφαρμογής του 

δικαιώματος αυτού καλύπτει κάθε μέτρο που επιτρέπει ή απλώς 

διευκολύνει, την πρόσβαση σε κράτος μέλλος άλλο από εκείνο της 

εγκαταστάσεως και την άσκηση  οικονομικής δραστηριότητας εντός 

αυτού, καθιστώντας εφικτή την αποτελεσματική συμμετοχή 

επιχειρηματιών στην οικονομική ζωή του εν λόγω κράτους, υπό τις αυτές 

προϋποθέσεις που τυγχάνουν εφαρμογής επί των ημεδαπών 

επιχειρηματιών. Κατά συνέπεια, η άρνηση του αρμόδιου Ειρηνοδικείου να 

δεχτεί την αίτηση εγγραφής στο μητρώο της εν λόγω συγχωνεύσεως 

αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως. Μάλιστα, το ΔΕΚ 

επισήμανε ότι «η συγχώνευση συνιστά αποτελεσματικό μέσο μετατροπής 

εταιριών στο βαθμό που επιτρέπει, στο πλαίσιο μιας και μόνο πράξης, να 
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ασκείται ορισμένη δραστηριότητα υπό νέα μορφή και αδιαλείπτως, 

μειώνοντας ως εκ τούτου αρκετά τις πολυπλοκότητες, τις προθεσμίες και 

το συνδεόμενο με εναλλακτικές μορφές συνενώσεως εταιριών κόστος, 

όπως εκείνο που συνεπάγεται η λύση εταιρίας με εκκαθάριση των 

περιουσιακών της στοιχείων και η σύσταση ακολούθως νέας εταιρίας 

μέσω μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων προς αυτήν». 

     Όσον αφορά την προβολή επιχειρημάτων εκ μέρους των γερμανικών 

αρχών για τη διαπίστωση αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος για επιβολή περιορισμού στο δικαίωμα της ελεύθερης 

εγκατάστασης, αυτές εστίασαν σε ένα βασικό συλλογισμό. Υποστήριξαν, 

λοιπόν, ότι οι εγχώριες συγχωνεύσεις εξαρτώνται από προϋποθέσεις που 

αποσκοπούν στην προστασία των πιστωτών, των μειοψηφούντων 

μετόχων και των μισθωτών, καθώς και στη διαφύλαξη της 

αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και στη διασφάλιση της 

εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων και της λειτουργικότητας της 

αγοράς. Όπως, όμως, και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ΔΕΚ δεν 

αναγνώρισε τους λόγους αυτούς ως επαρκώς δικαιολογητικούς για τον 

περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης. Κατά τα 

λοιπά, για τους εν λόγω περιορισμούς ισχύουν όσα λεπτομερώς 

εκτέθηκαν προηγουμένως. 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιχειρηματολογία του Γενικού 

Εισαγγελέα Antonio Tizzano, την οποία ενστερνίστηκε στη συνέχεια και 

το ΔΕΚ. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι λόγω του ότι μετά τη συγχώνευση η 

απορροφούμενη εταιρία χάνει την αυτονομία της και από εκείνη τη στιγμή 

μπορεί  μόνο να θεωρηθεί εξαρτώμενο παράρτημα της απορροφούσας, 

θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η διασυνοριακή 

συγχώνευση επιδρά στην απορροφούσα εταιρία, όπως επιδρά η 

δημιουργία δευτερεύουσας εγκατάστασης, την ελευθερία της οποίας, 

εγγυάται ανεπιφύλακτα η Συνθήκη της ΕΚ με τα άρθρα 43 και 48. 

Επιπρόσθετα, διατείνεται, ότι εφόσον η SEVIC θα διατηρούσε στο 

Λουξεμβούργο αγαθά, προσωπικό και μέσα παραγωγής της 
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απορροφούμενης εταιρίας θα δημιουργούσε, με τον τρόπο αυτό, ένα 

δεύτερο κέντρο δραστηριοτήτων στην αλλοδαπή. Επιπλέον, ο Γενικός 

Εισαγγελέας υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης, η 

εταιρία, μέχρι την καταχώρηση της συγχώνευσης στο μητρώο, υφίσταται 

ακόμα και η λύση της είναι το τελικό αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Με 

τον τρόπο αυτό αντέκρουσε το επιχείρημα της γερμανικής κυβέρνησης, 

σύμφωνα με το οποίο η συγχώνευση, τουλάχιστον για την 

απορροφούμενη εταιρία, δεν εμπίπτει στον πυρήνα της έννοιας της 

εγκαταστάσεως, καθώς οδηγεί στην απώλεια της νομικής 

προσωπικότητας της εταιρίας αυτής. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι η 

απορροφούμενη SVC δεν ιδρύει εν προκειμένω μια εγκατάσταση στη 

Γερμανία, αλλά αντιθέτως εξαφανίζεται από το νομικό κόσμο λόγω 

απορρόφησής της από τη SEVIC (“corporate suicide”).   

    Επομένως, το ΔΕΚ με απόφαση που εξέδωσε στις 13 Δεκεμβρίου 

2005, υποχρέωσε τις αρμόδιες γερμανικές αρχές να καταχωρίσουν τη 

συγχώνευση αυτή στο μητρώο. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο στην 

απόφαση SEVIC αναγνώρισε την «ελευθερία του συγχωνεύειν», καθώς 

επέτρεψε τη συγχώνευση αυτή κρίνοντας τη συμβατότητά της με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους της απορροφούσας εταιρίας (inbound case, 

Hineinverschmelzung). Το πρώτο ερώτημα που γεννάται, λοιπόν, είναι 

κατά πόσο συμβατή με τη νομολογία του ΔΕΚ και το κοινοτικό δίκαιο θα 

είναι η εφαρμογή της αντίθετης περίπτωσης, της συγχώνευσης, δηλαδή, 

η οποία θα επιβληθεί στο κράτος της απορροφούμενης εταιρίας 

(outbound case, Hinausverschmelzung). Μολονότι, το ζήτημα αυτό 

επιλύεται βάσει της νεότερης οδηγίας 2005/56, θα πρέπει να 

θεωρήσουμε ότι η οδηγία απλά διαβεβαίωσε την  κρατούσα γνώμη, η 

οποία έδινε θετική απάντηση και στην αντίστροφη αυτή εφαρμογή. 

Συνεπώς, πέρα από το γεγονός ότι στην απόφαση SEVIC η ευρεία 

διατύπωση περί «συγχωνεύσεων» δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των 

δύο αυτών ειδών, θα πρέπει κυρίως να εστιάσουμε στο γεγονός στο ότι 

εκ της φύσεως της η πραγματοποίηση μιας διασυνοριακής συγχώνευσης  
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προϋποθέτει τόσο την υποδοχή μιας εταιρίας σε ένα κράτος όσο και την 

αποδημία της ίδιας εταιρίας από το κράτος ίδρυσης. Επομένως, σε 

αντίθεση με την υπόθεση της Daily Mail, όπου είχαμε μόνον επιδημία 

μίας εταιρίας με τη μεταφορά της πραγματικής της έδρας, όπου και 

νομιμοποίητο το κράτος της καταστατικής έδρας να επιβάλει 

περιορισμούς, οι outbound διασυνοριακές συγχωνεύσεις περιλαμβάνουν 

πάντα δύο υποκείμενα δικαίου, Σε περίπτωση, λοιπόν, επιβολής 

περιορισμών από το κράτος, στο οποίο συστάθηκε μία εταιρία, η οποία 

με συγχώνευση απορροφάται από εταιρία άλλου κράτους μέλους, 

επιβάλλονται ταυτόχρονα, με έμμεσο τρόπο, περιορισμοί στο δικαίωμα 

ελεύθερης εγκαταστάσεως και στην απορροφούσα εταιρία, η οποία με 

τον τρόπο αυτό αδυνατεί να ασκήσει το δικαίωμά της για εγκατάσταση σε 

άλλο κράτος μέλος. Συνεπώς, η απαγόρευση των outbound 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων θα αποτελούσε καίριο πλήγμα στο 

δικαίωμα της ελευθερίας εγκαταστάσεως. Έτσι και η οδηγία 2005/56, 

επιτρέπει και των δύο μορφών τις συγχωνεύσεις, με αποτέλεσμα όλα τα 

εμπλεκόμενα υποκείμενα δικαίου να εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο 

του δικαιώματος για συγχώνευση. 

     Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο γεννάται, είναι αν η δυνατότητα 

συγχώνευσης δύο ανώνυμων εταιριών, όπως στην υπόθεση SEVIC, 

επεκτείνεται και ως προς τη δυνατότητα  συγχώνευσης όλων των 

μορφών εταιριών. Το ΔΕΚ, λοιπόν, δεν περιόρισε τα πορίσματά του σε 

συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, με αποτέλεσμα να γίνεται δεκτό ότι η 

δυνατότητα διασυνοριακών συγχωνεύσεων που διατυπώνεται στην 

απόφαση αυτή, βρίσκει εφαρμογή, βάσει της ελευθερίας της 

εγκαταστάσεως, και στις προσωπικές εταιρίες. Θα πρέπει, βέβαια, να 

γίνει δεκτό, πως λόγο της στενής, όπως έχει αναφερθεί, σχέσης μεταξύ 

μίας εταιρίας (δημιούργημα δικαίου) ενός κράτους μέλους  και της εθνικής 

έννομης τάξεώς του,  οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις είναι δυνατές μόνο 

μεταξύ μορφών εταιριών οι οποίες επιτρέπεται να συγχωνευθούν 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών. Το αυτό, 
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προβλέπει και η οδηγία 2005/56, η οποία περιορίζεται στη ρύθμιση των 

συγχωνεύσεων μεταξύ κεφαλαιουχικών εταιριών, με αποτέλεσμα τα 

πορίσματα, τα οποία εξάγονται από τη νομολογία SEVIC να αποκτούν 

βαρύνουσα σημασία. 

    Όπως παρατηρείται, η οδηγία 2005/56 έχει δώσει αρκετές λύσεις σε 

δυσεπίλυτα, μέχρι πρότινος, προβλήματα. Η οδηγία αυτή, 

αναγνωρίζοντας και προβλέποντας τη δυνατότητα διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων, και παράλληλα διευκολύνοντας τη, έχει κύριους σκοπούς 

τη διεύρυνση του δικαιώματος για ελευθερία εγκατάστασης στην ενιαία 

αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με απώτερο σκοπό τις 

διασυνοριακές επιχειρηματικές διασυνδέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν 

έναυσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Επιπρόσθετα, όμως, επιχειρεί να διασφαλίσει την προστασία των 

πιστωτών των συγχωνευμένων εταιριών, την προστασία των 

ομολογιούχων και των μετόχων (εταίρων) της εταιρίας, ιδίως των 

μετόχων (εταίρων) μειοψηφίας και την προστασία των εργαζομένων. 

Αξίζει, επιπλέον, να ειπωθεί ότι η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε και στο 

ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009, περί διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλων διατάξεων. 

    Καίριο, επίσης, ζήτημα, ανακύπτει σχετικά με το αν η υπόθεση SEVIC  

επεκτείνεται και στις υπόλοιπες μορφές μετασχηματισμών και κυρίως στη 

διάσπαση, την αντίθετη, δηλαδή, εφαρμογή της συγχώνευσης. 

     Κατ’ αρχήν, η διάσπαση, ορίζεται ως η πράξη με την οποία η 

περιουσία μίας εταιρίας (διασπώμενη) διανέμεται και συγχρόνως 

μεταβιβάζεται με καθολική διαδοχή σε άλλες, δύο τουλάχιστον εταιρίες 

(επωφελούμενες), οι οποίες είτε υπήρχαν (διάσπαση με απορρόφηση) 

είτε ιδρύονται ταυτόχρονα (διάσπαση με σύσταση νέων εταιριών) είτε 

άλλες μεν υπήρχαν και άλλες ιδρύονται για πρώτη φορά (διάσπαση με 

απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών). 

     Αντίστοιχα, λοιπόν, η ενδεχόμενη απαγόρευση διασυνοριακής 

διάσπασης μίας κοινοτικής εταιρίας περιορίζει το δικαίωμα των 
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επωφελουμένων να δραστηριοποιηθούν διαμέσου δευτερεύουσας 

εγκατάστασης στο κράτος της διασπώμενης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, 

πως οι σκέψεις που ισχύουν για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ισχύουν 

και για τις διασυνοριακές διασπάσεις. Το πρόβλημα, όμως, το οποίο 

ανακύπτει είναι σε σχέση με το δίκαιο, το οποίο θα εφαρμοστεί στη 

διασυνοριακή διάσπαση σε περιπτώσεις διασυνοριακών δικαιικών 

συγκρούσεων. Συνεπώς, η πρώτη λύση, η οποία και ενδείκνυται πλέον, 

είναι η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2005/56 περί των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Η επιλογή αυτή, θα προσφέρει, 

προφανώς, και στο πεδίο των διασυνοριακών διασπάσεων μεγαλύτερη 

ασφάλεια δικαίου. Η άλλη λύση, η οποία αποκλειστικώς εφαρμοζόταν 

μέχρι την οδηγία 2005/56 είναι η εφαρμογή της ενωτικής ή συνδυαστικής 

θεωρίας (Vereinigungstheorie, Kombinationslehre) . Βάσει αυτής, είναι 

αναγκαία η εφαρμογή αμφότερων των διατάξεων που διέπουν τις 

μετέχουσες εταιρίες. Σύμφωνα με τους Δ. Τζάκα και Αλ. Ρόκα «αφετηρία 

της κρατούσας άποψης αποτελεί η επιμεριστική εφαρμογή των εκάστοτε 

κρίσιμων έννομων τάξεων αναφορικά με το ζήτημα του επιτρεπτού, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας του εκάστοτε μετασχηματισμού. 

Αποκλίσεις από την  προσέγγιση αυτή επιτρέπονται σε ενέργειες, επί των 

οποίων απαιτείται η κοινή δράση όλων των μετεχόντων, όπως το 

περιεχόμενο του σχεδίου συγχώνευσης, με αποτέλεσμα να καθίσταται 

επιτακτική η σώρευση των εφαρμοστέων έννομων τάξεων και τελικώς σε 

περίπτωση διαφοροποίησης να επικρατεί η αυστηρότερη εξ αυτών. 

Ομοίως, σωρευτική αγωγή επιβάλλεται και στο ζήτημα της δυνάμει οιονεί 

καθολικής διαδοχής επερχόμενης μεταβίβασης της περιουσίας της 

απορροφούμενης εταιρίας.» Αμφισβητείται ωστόσο η 

ιδιωτικοδιεθνολογική μεταχείριση προβλημάτων αναφορικά με την 

προστασία των μετόχων και των δανειστών. Ορθότερο θα ήταν, βέβαια, 

στα ζητήματα αυτά να προκρίνεται η επιμεριστική εφαρμογή των 

εφαρμοστέων εννόμων τάξεων. 
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       Συνακόλουθα, οι παραπάνω κανόνες μπορούν να εφαρμοσθούν και 

στους υπόλοιπους σχετικούς διασυνοριακούς μετασχηματισμούς και, 

ιδίως, στη διασυνοριακή απόσχιση, κατά την οποία εισφέρεται όλη ή 

μέρος της περιουσίας μιας εταιρίας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται σε 

άλλη ή άλλες νεοϊδρυόμενες ή ήδη υπάρχουσες θυγατρικές εταιρίες, τις 

δε νέες μετοχές αποκτά η εισφερόμενη εταιρία, και όχι οι μέτοχοί της. 

Σχετικά, όμως, με τη διασυνοριακή μετατροπή των κοινοτικών εταιριών, 

θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια, η οποία θα στηρίζεται στην 

επόμενη, βαρύνουσας σημασίας για τους διασυνοριακούς 

μετασχηματισμούς  απόφαση του ΔΕΚ. 

 

Cartesio, C – 210/06  

     Το Μάιο του 2004 συνεστήθη στην Ουγγαρία η Cartesio Oktato és 

Szolgaltato bt υπό τη νομική μορφή της «betéti tarsasag» (απλής 

ετερόρρυθμης εταιρίας). Η Cartesio υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση 

στο εμπορικό μητρώο της μεταφοράς της πραγματικής της έδρας στo 

Gallarate της Ιταλία. Παράλληλα, η καταστατική έδρα στην Ουγγαρία και 

η ιδιότητά της ως εταιρία του ουγγρικού δικαίου θα διατηρούνταν. Η 

αίτηση αυτή απορρίφθηκε από το τοπικό δικαστήριο του Backs - Kiskum 

με το αιτιολογικό ότι σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά της πραγματικής έδρας μίας εταιρίας, που έχει συσταθεί στην 

ουγγρική επικράτεια, στο εξωτερικό και συγχρόνως διατήρηση της 

ταυτότητας της εταιρίας ως ουγγρικής. Επομένως, η Cartesio θα έπρεπε 

να λυθεί και εκκαθαρισθεί στην Ουγγαρία, στη συνέχεια δε να 

επανασυσταθεί στην Ιταλία. Η Cartesio, λοιπόν, άσκησε έφεση κατά της 

αποφάσεως αυτής ενώπιον του περιφερειακού εφετείου του Szeged, το 

οποίο με τη σειρά του ανέστειλε τη διαδικασία και έθεσε στο ΔΕΚ τα 

σχετικά με την υπόθεση προδικαστικά ερωτήματα.   

      Το ΔΕΚ, μετά από 20 περίπου χρόνια είχε σε αυτήν την υπόθεση, την 

ευκαιρία να ανατρέξει στα πορίσματά του από την απόφαση, την οποία 

είχε λάβει στην υπόθεση Daily Mail, πείθοντας και τους πλέον 
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δύσπιστους ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε και ότι η νομολογιακή 

του κατεύθυνση παραμένει σταθερή. Συνεπώς, υποστηρίζει και εδώ, πως 

μολονότι τα άρθρα 43 και 48 ΣυνθΕΚ εξασφαλίζουν στις κοινοτικές 

εταιρίες, οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας, το 

δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης με την ίδρυση σε άλλο κράτος μέλος 

υποκαταστήματος, ακόμα και με τη μορφή της πραγματικής έδρας, 

πρακτορείου ή θυγατρικής εταιρίας, το κράτος, στο οποίο έχει συσταθεί 

μία τέτοια εταιρία νομιμοποιείται να επιβάλει σε ορισμένες περιπτώσεις 

περιορισμούς στην «έξοδο» της εταιρίας αυτής, οδηγώντας την ακόμα και 

στη λύση και εκκαθάρισή της. Έτσι, και σε αυτήν την περίπτωση, το 

ουγγρικό κράτος, το οποίο ακολουθεί τη θεωρία της πραγματικής έδρας, 

έχει την εξουσία, βάσει της νομολογίας του ΔΕΚ, να απαγορεύσει στην 

εταιρία Cartesio να μεταφέρει την πραγματική της έδρα στην Ιταλία, 

καθώς με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθεί το συνδετικό στοιχείο μεταξύ της 

εν λόγω εταιρίας και της εθνικής έννομης τάξης, η οποία προβλέπει ως 

απαραίτητα προϋπόθεση για την αναγνώριση της από αυτό της νομικής 

της οντότητας, τη σύμπτωση στον ίδιο τόπο της καταστατικής και της 

πραγματικής έδρας. Κατά συνέπεια, η Cartesio αδυνατεί να μεταφέρει 

στο Gallarate την πραγματική της έδρα και οι ουγγρικές αρχές μπορούν, 

στην περίπτωση αυτή να της επιβάλουν την αναγκαία λύση και 

εκκαθάριση. 

    Το ΔΕΚ, όμως, σε αυτήν την υπόθεση κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά 

στη νομολογιακή του θέσπιση κανόνων σχετικά με τους διασυνοριακούς 

μετασχηματισμούς των εταιριών στο κοινοτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, στη 

σκέψη 111 της απόφασής του, το ΔΕΚ διατείνεται ότι «μια τέτοια 

περίπτωση μεταφοράς της έδρας μιας εταιρίας, συσταθείσας σύμφωνα 

με το δίκαιο κράτους μέλους, σε άλλο κράτος μέλος χωρίς μεταβολή του 

δικαίου που τη διέπει πρέπει να διακρίνεται από αυτή που αφορά τη 

μετακίνηση μιας εταιρίας συσταθείσας εντός κράτους μέλους προς άλλο 

κράτος μέλος με μεταβολή του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, οπότε η 
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εταιρία μετατρέπεται σε μία μορφή εταιρίας διεπόμενης από το εθνικό 

δίκαιο του κράτους μέλους εντός του οποίου μεταφέρθηκε», και συνεχίζει 

στη σκέψη 112 ότι «η ευχέρεια περί της οποίας γίνεται μνεία στη σκέψη 

110 της παρούσας αποφάσεως, χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε 

εξαίρεση από την εθνική νομοθεσία περί συστάσεως και λύσεως των 

εταιριών υπό το πρίσμα των περί ελευθερίας εγκαταστάσεως διατάξεων 

της Συνθήκης ΕΚ, δεν μπορεί, ιδίως, να δικαιολογήσει το ότι το κράτος 

μέλος συστάσεως, επιβάλλοντας τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας 

αυτής, την εμποδίζει να μετατραπεί σε εταιρία του εθνικού δικαίου άλλου 

κράτους μέλους, αρκεί να το επιτρέπει το δίκαιο αυτό», για να καταλήξει 

στη σκέψη 113 ότι «ένα τέτοιο εμπόδιο στην αποτελεσματική μετατροπή 

μιας τέτοιας εταιρίας, χωρίς προηγούμενη λύση και εκκαθάριση, σε 

εταιρία εθνικού δικαίου του κράτους μέλους εντός του οποίου επιθυμεί να 

μετακινηθεί συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως της 

οικείας εταιρίας, ο οποίος, αν δε δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο 

γενικού συμφέροντος, απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 43 ΕΚ».  

      Κατά συνέπεια, με την απόφαση Cartesio προβλέπεται από το ΔΕΚ , 

ξεκάθαρα πλέον, το αναμφισβήτητο δικαίωμα των κοινοτικών εταιριών να 

εγκαθίστανται, μεταφέροντας είτε την καταστατική έδρα τους είτε την 

καταστατική μαζί με την πραγματική τους έδρα σε άλλο κράτος μέλος. 

Μέχρι την έκδοση της Cartesio, τα εμπόδια που επέβαλε το δίκαιο της 

μετατρεπόμενης εταιρίας καλύπτονταν από τη νομολογία Daily Mail. Σε 

εκείνην, όμως την περίπτωση είχαμε μεταφορά της πραγματικής έδρας 

μιας κοινοτικής εταιρίας σε ένα άλλο κράτος μέλος με την παράλληλη 

επιθυμία να διατηρήσει τόσο τη νομική της προσωπικότητα όσο και την 

ιδιότητά της ως εταιρία δικαίου του κράτους όπου συστήθηκε. Συνεπώς, 

εφόσον η εταιρία δεν αποσκοπούσε στο να απολέσει αυτήν την ιδιότητά 

της, εξαρτιόταν από το κράτος συστάσεως αν θα επιβάλλει περιορισμούς 

κατά την «έξοδο» της εταιρίας, ανάλογα με τη θεωρία περί του 

«συνδετικού στοιχείου» που ακολουθούσε ή γενικότερα τους 
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περιορισμούς που προέβλεπε το εθνικό του δίκαιο σε περίπτωση 

μεταφοράς της πραγματικής έδρας. 

     Στη περίπτωση, όμως, της διασυνοριακής μετατροπής, η κοινοτική 

εταιρία, η οποία μεταφέρει την  έδρα της σε άλλο κράτος μέλος, δεν 

αποσκοπεί στο να διατηρήσει την ιδιότητα της ως εταιρίας δικαίου του 

κράτους υποστάσεως. Αντιθέτως, επιθυμεί τη μεταβολή του εφαρμοστέου 

σε αυτή δίκαιο. Συνεπώς, η εταιρία αποβάλει την ιδιότητα αυτή και 

«σπάει» το συνδετικό στοιχείο μεταξύ της ίδιας και του κράτους, στο 

οποίο συστάθηκε. Συνακόλουθα, δημιουργείται αυτόματα ένα νέο 

συνδετικό στοιχείο μεταξύ της εταιρίας και της έννομης τάξης, η οποία 

πλέον είναι η εθνική έννομη τάξη του κράτους όπου εγκαταστάθηκε. 

Αποτέλεσμα, αυτών, είναι το ότι η εταιρία διατηρεί τη νομική της οντότητα 

και προσωπικότητα, μεταβάλλοντας, όμως, το εφαρμοστέο σε αυτή 

δίκαιο. Επομένως, το επιτρεπτό της μεταφοράς με διατήρηση της 

ταυτότητας και αλλαγή εταιρικού διακαίου  κρίνεται από το κράτος 

υποδοχής, του κράτους, δηλαδή, της νέας εκ μετατροπής εταιρίας, και όχι 

από το κράτος όπου συστήθηκε η εταιρία.  

      Άρα, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα στους Κανονισμούς 2137/85 και 

2157/2001 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού και την 

Ευρωπαϊκή Εταιρία αντιστοίχως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το δίκαιο 

της νέας εκ μετατροπής εταιρίας δικαιούται να αξιώσει τη σύμπτωση 

πραγματικής και καταστατικής έδρας για την απονομή της εθνικής 

εταιρικής μορφής. Εδώ, λοιπόν, ξαναγυρνάμε, στο χρόνιο και 

πολυσυζητημένο θέμα του συνδετικού στοιχείου μεταξύ μιας εταιρίας και 

του κράτους, βάσει του οποίου η εταιρία έχει την ικανότητα δικαίου και το 

οποίο καθορίζεται ακόμα από τον κάθε εθνικό νομοθέτη χωριστά. Σε 

περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία ένα κράτος μέλος συμπλέει με τη 

θεωρία της ιδρύσεως, τότε, λογικώς, δε θα απαιτήσει από την εταιρία, η 

οποία εγκαθίσταται σε αυτό, τη σύμπτωση καταστατικής και πραγματικής 

έδρας, αλλά θα αρκεσθεί στη μεταφορά σε αυτό μόνον της καταστατικής, 

καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να αναγνωρίσει στην εταιρία την 
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ιδιότητα εταιρίας του εν λόγω κράτους. Αν πάλι, ένα κράτος, 

ακολουθώντας ουσιαστικά τη θεωρία της πραγματικής έδρας απαιτεί κατά 

τη διασυνοριακή μετατροπή, τη σύμπτωση καταστατικής και πραγματικής 

έδρας, έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει τη δυνατότητα της εταιρίας 

να εγκατασταθεί στην επικράτειά του αποκτώντας την ιδιότητα εταιρίας 

του εν λόγω κράτους. Τονίζουμε και πάλι ότι είναι διαφορετικές οι 

υποθέσεις Daily Mail, Centros,  Überseering,  Inspire Art και Cartesio 

όπου δε είχαμε επιθυμία της εταιρίας να μεταβάλει το εφαρμοστέο σε 

αυτή δίκαιο αλλά σκόπευε στο να διατηρήσει την ιδιότητά της ως εταιρίας 

του κράτους, στο οποίο συστάθηκε. 

      Ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο προκύπτει, είναι αν παρέχεται η 

δυνατότητα διασυνοριακής μετατροπής σε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο 

του κράτους υποδοχής, ακόμα και αν από τις μετατροπές αυτές 

αποκλείονται οι εθνικές εταιρίες. Αρνητική θα πρέπει να είναι η 

απάντηση, όπως άλλωστε και στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, στη 

βάση της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ αλλοδαπών και 

ημεδαπών εταιριών. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι κατ’ αρχήν, κάθε 

κοινοτική εταιρία έχει το δικαίωμα μεταφοράς της έδρας της σε άλλο 

κράτος μέλος με την παράλληλη μεταβολή του εφαρμοστέου σε αυτή 

δίκαιο και την απόκτηση της ιδιότητας της εταιρίας του κράτους, στο 

οποίο μετέφερε την έδρα της. Υπόκειται, όμως, όπως είπαμε, στις 

προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλει το κράτος υποδοχής σχετικά με 

την ανάγκη σύμπτωσης της καταστατικής με την πραγματική έδρα. 

Παράλληλα με τη μεταφορά αυτή, μπορεί να αλλάξει τη νομική μορφή της 

και να μετατραπεί σε άλλου είδους εταιρία, σύμφωνα, όμως, με τους 

σχετικούς κανόνες του κράτους υποδοχής, οι οποίοι διέπουν και τις 

ημεδαπές εταιρίες.  

 

Επίλογος 

  Τέλος, θα μπορούσαμε, με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν, να 

καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού 
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εταιρικού δικαίου. Όπως παρατηρήσαμε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τείνει 

πλέον στην υιοθέτηση της αποκαλούμενης «ευρωπαϊκής θεωρίας της 

ιδρύσεως», με την εξασφάλιση στις κοινοτικές εταιρίες του δικαιώματος 

της ελεύθερης εγκατάστασης σε  άλλα κράτη μέλη, διατηρώντας μάλιστα, 

εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, την ιδιότητά τους ως εταιρίες του 

κράτους στο οποίο συστάθηκαν, διεπόμενες από την αντίστοιχη εθνική 

νομοθεσία. Παρατηρούμε, όμως, έτσι ότι δημιουργείται μια ενιαία αγορά, 

η οποία αποσκοπεί στην προσφορά των πιο κατάλληλων κανόνων για τη 

διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων και των σχέσεων της εταιρίας με 

τρίτους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πιο «συμβατικοποιημένο» δίκαιο, το 

οποίο θα βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών ως 

προς τη διαμόρφωση και προσφορά καλύτερου και ελκυστικότερου 

εθνικού δικαίου. Συνακολούθως, όπως επισημαίνει ο καθηγητής κ. 

Βαγγέλης Περάκης, « η ομοιομορφία μπορεί να επέλθει όχι από τις 

προδιαγραφές, που ορίζει η Κοινότητα, αλλά από την ανάγκη των 

λιγότερο προηγμένων δικαίων να είναι ελκυστικά όσο τα άλλα». 

 

 

 

 Σύμφωνα με το γνωστό καθηγητή Lutter «μετά την απόφαση SEVIC οι 

φοιτητές της νομικής οφείλουν, ενόψει μιας διασυνοριακής συγχώνευσης 

ή γενικότερα ενός διασυνοριακού μετασχηματισμού, να είναι σε θέση να 

εφαρμόζουν είτε επιμεριστικά είτε σωρευτικά οποιοδήποτε συνδυασμό 

του ημεδαπού τους δικαίου με τα υπόλοιπα 26 εταιρικά δίκαια των 

κρατών μελών της ΕΕ, ήτοι 26 συνδυασμούς στην περίπτωση που οι υπό 

συγχώνευση εταιρίες  είναι δύο, 325 όταν είναι τρεις, 2600 όταν είναι 

τέσσερις και ούτω καθεξής!». 
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