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Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια μοντέρνα μορφή μεσοπρόθεσμης 

χρηματοδότησης κατάλληλη για επιχειρηματίες που αναζητούν την ανανέωση,τον 

εκσυχρονισμό ή και την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους,χωρίς να 

απαιτείται η διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή η προσφυγή σε δανεισμό. Η χρηματοδοτική 

μίσθωση στη σύγχρονή της μορφή πρωτοεμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής από τις αρχές τις δεκαετίας του 1950 με την ίδρυση της εταιρίας 

United States Leasing Corporation,που σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη 

εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης στον κόσμο.Στην Ευρώπη,ενώ άρχισε να εμφανίζεται 

σποραδικά από τη δεκαετία του 1960,με την ίδρυση της εταιρίας Mercantile Leasing 

Company,αλματώδη πρόοδο πραγματοποίησε μέσα στη δεκαετία του 1970 και μετά. 

Πριν την εισαγωγή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης,οι επιλογές του 

νέου επιχειρηματία προκειμένου να προμηθευτεί τον αναγκαίο κινητό και ακίνητο 

εξοπλισμό για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,ηταν,σε περίπτωση 

που δεν διέθετε ήδη τα απαιτούμενα κεφάλαια,περίπου δεδομένες.Είτε θα αγόραζε με 

πίστωση και παρακράτηση της κυριότητας του αντικειμένου από τον αγοραστή,είτε θα 

κατεύφευγε σε τραπεζικό δανεισμό,παραχωρώντας ενδεχομένως και κάποια εμπράγματη 

ασφάλεια.Με το ν.1665/1986 όμως,καθιερώθηκε και στην Ελλάδα η σύμβαση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Ειδικότερα,πρόκειται για τη σύμβαση μεταξύ μιας εταιρίας ειδικού σκοπού(στο 

εξής εκμισθωτής/ lessor)και μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία(στο εξής μισθωτής/ 

lessee),με την οποία η πρώτη παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι μισθώματος στον 

δεύτερο τη χρήση επαγγελματικής εγκατάστασης καθώς και επιχειρησιακού η 

επαγγελματικού εξοπλισμού(π.χ.μηχανήματα),παρέχοντας του συγχρόνως το 

δικαίωμα(option)είτε να αγοράσει το πράγμα μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου,είτε να 

ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο,είτε να μη προβεί σε καμία από τις δύο 

παραπάνω ενέργειες. 

 Με άλλα λόγια,η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελείται από τρεις 

φάσεις.Μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας που έχει ανάγκη να προμηθευτεί κινητό 

εξοπλισμό,και δεν διαθέτει το αναγκαίο χρηματικό ποσό για την αγορά του,απευθύνεται 

σε ένα χρηματοδοτικό οίκο,και συγκεκριμένα στην εταιρία leasing-αφού προηγουμένως 

επιλέξει τον προμηθευτή,το είδος,τις ιδιότητες κλπ. του υλικού και καταλήξει με αυτόν 

στο ύψος του τιμήματος και στους όρους παράδοσης-και της ζητεί να προβεί αυτή στην 

αγορά του.Η τελευταία,αφού ελέγξει το αίτημα του επενδυτή πελάτη της και το 



αποδεχθεί,συνάπτει με αυτόν σύμβαση leasing και αγοράζει τον επιλεγμένο εξοπλισμό 

από τον προμηθευτή,ο οποίος τον παραδίδει με την εντολή της απευθείας στον 

επενδυτή.Στη δεύτερη και κύρια φάση της συναλλαγής περιλαμβάνεται ένα καθορισμένο 

στη σύμβαση leasing χρονικό διάστημα,στη διάρκεια του οποίου κανένα από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να καταγγείλει(«ανέκκλητη περίοδος»),και παίρνει μεν 

ως βάση το χρόνο της οικονομικής ζωής του χρηματοδοτούμενου αγαθού,αλλά συνήθως 

είναι κατά τι μικρότερο.Στη φάση αυτή,ο μισθωτής έχει τη χρήση του πράγματος και 

καταβάλλει στην εταιρία leasing μισθώματα σε ορισμένες τακτές δόσεις,ενώ παράλληλα 

επωμίζεται όλους τους κινδύνους,τα βάρη και τις δαπάνες για τη διατήρηση ακέραιου 

του μισθίου.Ωστόσο,δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι αν ο μισθωτής δεν τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του έναντι της εκμισθώτριας εταιρίας,αυτή μπορεί να καταγγείλει τη 

μίσθωση(για τα περαιτέρω δικαιώματα θα γίνει λόγος παρακάτω). 

Με τον τερματισμό της αννέκλητης περιόδου,ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει:α)να 

αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος με βάση σχετικό δικαίωμα του προαίρεσης 

αγοράς του που συμφωνείται απαρχής στη σύμβαση,πληρώνοντας στην εταιρία,είτε ένα 

μικρό ποσό που ανταποκρίνεται στην υπολλειματική αξία,δηλ. στο μη εξοφλημένο με τα 

μέχρι τότε μισθώματα μέρος του καταβλημένου απ’αυτήν αρχικού κεφαλαίου,είτε ένα 

συμβολικό ποσό,όταν με τα μέχρι τότε μισθώματα καλύφθηκε ολοκληρωτικά το 

καταβλήμενο από την εταιρία κεφάλαιο.,β)να ανανεώσει τη μίσθωση για μια ορισμένη 

διάρκεια,έναντι καταβολής ενός μισθώματος που οι δόσεις του είναι πολύ μικρότερες 

από εκείνες της ανέκκλητης περιόδου,ή τέλος,γ)να επιστρέψει το πράγμα στην 

εκμισθώτρια εταιρία,η οποία,αν αυτό διατηρεί ακόμη μια κάποια αξία,το πωλεί ή το 

εκμισθώνει περαιτέρω σε τρίτο.  

         

                                      

                                                  ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

                                                      

     Καταρχάς,πριν διαπιστωθούν οι ειδικότερες μορφές εμφάνισης της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης,χρήσιμο θα ήταν να τη διακρίνουμε από τη λειτουργική 

μίσθωση(operating lease).Πιο αναλυτικά,η λειτουργική μίσθωση είναι συνήθως για 

βραχύτερη χρονική περίοδο απ’ότι η χρηματοδοτική μίσθωση και οπωσδήποτε είναι για 

λιγότερο του 75% της εκτιμούμενης οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου.Κατά 

συνέπεια,ο εκμισθωτής μετά το χρόνο της λειτουργικής μίσθωσης του μηχανήματος στο 

μισθωτή δε θα έχει ανακτήσει την καθαρή δαπάνη στην οποία είχε 

υποβληθεί.Παράλληλα,ο εκμισθωτής αναλαμβάνει και την τεχνική συντήρηση του 

μισθίου,τις επιδιορθώσεις,την ασφάλιση κ.ά.Αναλαμβάνει,δηλαδή,και την υποχρέωση να 

διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που συμφωνήθηκε(διαφορετική άποψη 

υποστηρίζει η κ.Παπαρσενίου που δε θεωρεί αυτό το στοιχείο ως μόνιμο χαρακτηριστικό 

της σύμβασης).Επίσης,ο εκμισθωτής εδώ διατηρεί τους συνήθεις κινδύνους και οφέλη τα 

οποία προκύπτουν από τη διατήρηση της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου(τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο φέρει αποκλειστικά αυτός),στοιχείο που διακρίνει αποφασιστικά 

τη μορφή αυτή από τη χρηματοδοτική μίσθωση,ενώ ο μισθωτής έχει τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου. 

   Στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης είναι ο εκμισθωτής συνήθως που 

φέρει την ευθύνη για την τυχόν τεχνολογική απαξίωση,τις επισκευές,τη συντήρηση και 

τα ασφάλιστρα του μηχανήματος.Ολόκληρη η χρονική διάρκεια της λειτουργικής 



μίσθωσης,σε αντίθεση με τη χρηματοδοτική,δεν είναι πάντοτε γνωστή ευθύς εξ αρχής.Οι 

περίοδοι μίσθωσης μπορούν να παραταθούν ή να ανανεωθούν κατόπιν διαπραγμάτευσης 

κάθε φορά.Πάντως,ο τύπος αυτός της σύμβασης leasing προτιμάται κυρίως στις 

περιπτώσεις που ο μισθωτής επιθυμεί να καλύψει μια βραχεία-σε σχέση με τη διάρκεια 

οικονομικής ζωής του αντικειμένου-ανάγκη του για ορισμένα πάγια αγαθά.Το πιο 

ενδιαφέρον όμως χαρακτηριστικό στη λειτουργική μίσθωση είναι ότι υπάρχει 

δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου από τον μισθωτή πριν την εξάντληση ολόκληρης 

της περιόδου μίσθωσης(cancellation option).Η αξία ενός τέτοιου όρου εξαρτάται από το 

αν στο μέλλον οι τεχνολογικές ή και οι οικονομικές συνθήκες είναι πιθανό να 

απαξιώσουν το περιουσιακό στοιχείο του εκμισθωτή που εκμεταλλεύεται ο μισθωτής 

περισσότερο από τη συνολική αξία που θα καταβάλει στο μέλλον υπό τη μορφή 

μισθωμάτων βάσει της σύμβασης. 

Επιπλέον,στη λήξη της μίσθωσης δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα στον 

ενοικιαστή,αλλά ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα είτε επιστροφής του μισθίου στον 

εκμισθωτή,είτε αντικατάστασης του με καινούργιο και ανανέωση της 

σύμβασης.Μάλιστα,σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς(βλ. Μάζη,Παπαρσενίου),η 

λειτουργική μίσθωση δεν αποτελεί leasing ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι παρέχονται 

σε εκμίσθωση συγκεκριμένα προϋπάρχοντα υλικά από τον ίδιο τον 

κατασκευαστή,αντικείμενα δηλαδή,που ο εκμισθωτής τα έχει ήδη και τα προσφέρει σε 

κάθε ενδιαφερόμενο,χωρίς να υπάρχει επιλογή του μισθίου από το μισθωτή.Ετσι 

λοιπόν,η μορφή αυτή ανταπροκρίνεται περισσότερο στη μίσθωση πράγματος του ΑΚ και 

πρέπει να κρίνεται με βάση τις διατάξεις αυτές. 

Στην Ελλάδα η λειτουργική μίσθωση εφαρμόζεται κυρίως για φωτοτυπικά και 

άλλα μηχανήματα,πρόσφατα δε εισήλθε και στον κλάδο των αυτοκινήτων με τη 

χρονομίσθωση αυτοκινήτων ή μακροενοικίαση όπως αποκαλείται.Τέλος,θα πρέπει να 

αναφερθεί το γεγονός ότι η εταιρία leasing,για να καταστεί κερδοφόρα για την ίδια η 

σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης,προβλέπει στο ποσό των μισθωμάτων να καλύψει τα 

τυχόν έξοδα επισκευής και συντήρησης του πράγματος ενώ αποφεύγει τον κίνδυνο 

απαξίωσης του αντικειμένου,θέτοντας ορισμένους όρους στη σύμβαση(π.χ.στην 

περίπτωση του leasing αυτοκινήτων,θέτοντας ένα χιλιομετρικό όριο το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβεί ο μισθωτής). 

 Επιστρέφοντας στις ειδικότερες κατηγορίες της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης,οφείλει να τονίσει κανείς το γεγονός ότι η διαμόρφωση αυτών των 

ειδικότερων τύπων βασίζεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και ενόψει του 

ενδοτικού χαρακτήρα που φαίνεται να έχει και ο ν.1665/1986 καθώς θέτει απλώς το 

γενικό πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού(ενδεικτική είναι η διάταξη του αρ.7 που 

ορίζει ότι οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα).Οι σπουδαιότερες 

ειδικότερες μορφές leasing λοιπόν είναι οι εξής: 

Απλή/Κλασική χρηματοδοτική σύμβαση(Financial leasing):Είναι η απλούστερη 

μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης,η οποία αποτελεί και το πρότυπο που είχε ο συντάκτης 

του ν.1665/1986.Εδώ,ο υποψήφιος μισθωτής που χρειάζεται για την επιχείρηση του ένα 

ορισμένο εξοπλισμό απευθύνεται στον προμηθευτή που τον παράγει και 

διαπραγματεύεται μαζί του για οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν(ιδιότητες,τεχνικές 

προδιαγραφές,τιμή κ.ά.).Στη συνέχεια απευθύνεται σε μια εταιρία leasing η οποία 

αγοράζει το αντικείμενο καταβάλλοντας το τίμημα και μετά δίνει  την εντολή στον 

προμηθευτή να παραδώσει το πράγμα απευθείας στο μισθωτή στον οποίο και 



παραχωρούνται όλα τα δικαιώματα κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση της πώλησης 

αλλά και ο οποίος φέρει τον κίνδυνο καταστροφής του μισθίου(περισσότερα θα λεχθούν 

στην ανάπτυξη σχετικά με τις σχέσεις των μερών). 

Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση(sale and lease back):Στη μορφή αυτή,μια 

οικονομική μονάδα πουλάει ένα πάγιο στοιχείο το οποίο της ανήκει και στη συνέχεια ο 

αγοραστής τής το εκμισθώνει.Με άλλα λόγια,η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας,έχοντας 

ανάγκη χρηματικής ρευστότητας,πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα μέρος ή το 

σύνολο του παραγωγικού του εξοπλισμού στην εταιρία leasing,η οποία στη συνέχεια του 

παραχωρεί τη χρήση του αντί μισθώματος.Δηλαδή,ενώ η κλασική μορφή της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων,το 

leaseback έχει ως αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση ήδη πραγματοποιηθείσας 

επένδυσης.Μάλιστα,το συγκεκριμένο είδος leasing έχει και νομοθετικό έρεισμα,καθώς 

ορίζεται στο αρ.1 παρ.2 εδ.α’ του ν.1665/1986.Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται 

συνήθως,αν όχι αποκλειστικά,στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών 

ακινήτων,καθώς η πώληση-μίσθωση του εξοπλισμού ενέχει μειονεκτήματα(απαξιωμένος 

εξοπλισμός,να είναι άγνωστη η πραγματική του αξία,να υπάρχουν βάρη υπέρ τρίτων 

κ.ά.).Ωστόσο,στην πρόσφατη τροποποίηση του νόμου με το ν.2367/1995,η οποία 

επέτρεψε τη χρηματοδοτική μίσθωση και για τα ακίνητα,δεν εισήχθη διάταξη που να 

προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεταβίβαση του ακινήτου προς την εταιρία 

leasing από το μισθωτή,με συνέπεια να μην προτιμάται ο θεσμός αυτός. 

Χρηματοδοτική υπομίσθωση:Από την ερμηνευτική προσέγγιση της παρ.1 του αρ1 και 

των παρ.1,6 του αρ.6 προκύπτει ότι η εκμισθώτρια εταιρία δεν είναι απαραίτητο να 

αγοράζει και να αποκτά την κυριότητα του αντικειμένου της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.Αντίθετα,φαίνεται να επιτρέπεται η μίσθσωση με σκοπό υπεκμίσθωσης όχι 

μόνο από τον κατασκευαστή ή πωλητή αλλά και από άλλη εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων(real estate lease):Οπως προαναφέρθηκε,με τις 

τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.2367/1995 στο ν.1665/1986 ο θεσμός του leasing 

επεκτάθηκε και στα ακίνητα.Η χρηματοδοτική ,μίσθωση ακινήτων παρουσιάζει 

σημαντικές ιδιομορφίες,γι’αυτό και η εργασία αυτή διεξάγεται συνήθως από 

εξειδικευμένες εταιρίες leasing που ασχολούνται μόνο μ’αυτό τον κλάδο.Οι κυριότερες 

ιδιομορφίες είναι:μεγάλη διάρκεια εκμίσθωσης,ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της αξίας 

του μισθίου,αυξημένος κίνδυνος για τον εκμισθωτή,γιατί το μισθωμένο ακίνητο δεν 

μπορεί φυσικά να μετακινηθεί(περαιτέρω ανάπτυξη για το θεσμικό πλαίσιο της 

χρηματοδοτικής εκμίσθωσης ακινήτων θα πραγματοποιηθεί παρακάτω). 

Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση(leveraged leases):Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε 

ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση πάγιων στοιχείων μεγάλης αξίας(big ticket 

leasing).Η μορφή αυτή περιλαμβάνει τέσσερα μέρη:τον προμηθευτή του πάγιου 

στοιχείου,το μισθωτή,τον εκμισθωτή και το μακροπρόθεσμο δανειστή.Ο εκμισθωτής 

αγοράζει το πάγιο στοιχείο,καταβάλλοντας μέρος μόνο της αξίας του(συνήθως 30-

50%).Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό,χωρίς όμως οι 

μακροπρόθεσμοι δανειστές να έχουν το δικαίωμα να στραφούν κατά της εταιρίας 

leasing(non recourse loan).Δηλαδή,οι δανειστές συμφωνούν να ικανοποιηθούν 

αποκλειστικά από τα μισθώματα και σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του 

μισθωτή,από την εκποίηση του πάγιου στοιχείου στο οποίο έχουν πλήρη υποθήκη ή 

ενέχυρο.Ο εκμισθωτής καταβάλλει τμήμα μόνο του απαιτούμενου κεφαλαίου αλλά 



λαμβάνει τα μισθώματα και καρπούται όλων των φορολογικών ωφελειών από την 

ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου(αποσβέσεις). 

Vendor Leasing:Πρόκειται για τη μορφή του leasing που δημιουργείται σε συνεργασία 

με τους προμηθευτές.Ο συνεργαζόμενος προμηθευτής συστήνει στην εταιρία leasing 

πελάτες που επιθυμούν να αγοράσουν εξοπλισμό από αυτόν.Το πρόσθετο όφελος για τον 

πελάτη είναι η έτοιμη λύση χρηματοδότησης που του παρέχεται με την επαφή του με τον 

προμηθευτή ενώ ο προμηθευτής έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι επιτυχγάνει πωλήσεις 

τοις μετρητοίς. 

Διεθνές ή διασυνοριακό leasing(cross-border leasing):Αυτή η μορφή leasing 

προσφέρεται σε κάθε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα 

μέρη(εκμισθωτής,μισθωτής)έχουν έδρα επιχειρηματικής δράσης σε διαφορετικές 

χώρες.Το διεθνές leasing εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε αντικείμενα μεγάλης αξίας,όπως 

πλοία,αεροσκάφη,όπου το δίκαιο της σημαίας καθορίζει ποιας χώρας το δίκαιο είναι 

εφαρμοζόμενο(για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διέπεται από τη σύμβαση της Ottawa,για 

την οποία εκτενέστερος λόγος θα γίνει παρακάτω). 

 

 

 

                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 εδ.α’ του ν.1665/1986,όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 

του από τον ν. 2367/1995,με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κατά το αρ.2 

εταιρία υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος κινητού ή 

ακινήτου ή και των δύο μαζί.Στην έννοια των κινητών,όπως αυτή προβλέπεται από το 

εμπράγματο δίκαιο(ΑΚ 948 εδ.β’),περιλαμβάνονται επίσης και τα αεροσκάφη,ενώ ρητά 

εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα(αρ.1 παρ.3 εδ.α’).Η τελευταία 

εξαίρεση τέθηκε για ορισμένους λόγους που ανάγονται στο ναυτικό δίκαιο και αφορούν 

την εμπράγματη ασφάλεια πάνω σε πλοία(ναυτική υποθήκη),όπως επίσης και λόγω του 

γεγονότος ότι ο νόμος προβλέπει την καταπιστευτική μεταβίβαση για τα συγκεκριμένα 

μέσα μεταφοράς.Όσον αφορά στα ακίνητα,στα οποία επεκτάθηκε η χρηματοδοτική 

μίσθωση με την τροποποίηση του ν.1665/1986 από το ν.2367/1995,η διάταξη του αρ.1 

παρ.3 ορίζει λεπτομερώς τί συμπεριλαμβάνεται σε αυτά.Ανάλογα λοιπόν με το 

αντικείμενο της σύμβασης leasing,θα εφαρμοστεί η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. 

 

 

 

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Καταρχάς,θα ήταν σκόπιμο να αναφέρει κανείς ότι η νομοθετική ρύθμιση της 

σύμβασης leasing ήταν επιτακτική για πολλούς λόγους.Για παράδειγμα,ένα εμπόδιο που 

θα προέκυπτε από τη μη ρύθμιση αυτή,θα ήταν η διάταξη του αρ.1 παρ.2 του 

ν.4112/1929,σύμφωνα με την οποία,η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε 

μηχάνημα που θα τοποθετείται μόνιμα σε ακίνητο,πάνω στο οποίο ασκείται βιομηχανική 

ή άλλη επιχείρηση,αυτόματα χάνεται με την τοποθέτησή του και την υποθήκευση του 



ακινήτου από τον κύριό του σε ασφάλεια δανείου ή πίστωσης που σύνηψε,με συνέπεια η 

εταιρία leasing να έχανε τότε την ασφάλειά της.Το ίδιο εξάλλου θα μπορούσε να 

κινδυνεύσει και αν το κινητό κυριότητάς της γινόταν συστατικό αναποχώριστο ενός 

ακινήτου ή άλλου κινητού.Επιπλέον,άλλοι λόγοι προκύπτουν κι από τη χρησιμότητα του  

leasing για την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω προμήθειας 

νέου σύγχρονου εξοπλισμού από μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις(αναγκαιότητα 

θέσπισης ειδικών όρων για την εργασία αυτών των εταιριών καθώς και για την άσκηση 

εποπτείας σε αυτές).Τέλος,η ίδια η νομική φύση της σύμβασης leasing(στην οποία θα 

γίνει αναφορά στη συνέχεια της εργασίας αυτής)κατέστησε επιτακτική τη νομοθετική 

ρύθμισή της. 

Με το αρ.1 του ν.1665/1986,δεν επιχειρήθηκε να διατυπωθεί ορισμός της 

σύμβασης του financial leasing(credit-bail στα γαλλικά)αλλά απλώς και μόνο να 

αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά του,όπως επίσης και να τεθούν όροι για τη 

σύναψή του,όπως η υποχρέωση της εκμισθώτριας εταιρίας leasing να παραχωρήσει τη 

χρήση κινητού πράγματος στο μισθωτή-επιχειρηματία αλλά και η παραχώρηση από την 

πρώτη στον δεύτερο του δικαιώματος(option) να αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει τη 

μίσθωση για ορισμένο χρόνο.Μάλιστα,δίνεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να 

ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου 

μίσθωσης.Βέβαια, σε αυτό το σημείο,πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι από την 

υποχρεωτική θέση αυτής της διπλής option,συνάγεται κατ’ανάγκη ότι η συνομολόγηση 

της σύμβασης οφείλεται να συνδυάζεται με τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του 

πράγματος και άρα,με τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των μισθωμάτων σε σχέση 

με την αξία απόκτησής του.Ωστόσο,το γεγονός αυτό δε ρυθμίζεται ρητά(αντίθετα με τη 

ρύθμιση άλλων χωρών,όπως του Βελγίου)και αποτελεί μειονέκτημα του ελληνικού 

νόμου γιατί μπορεί να οδηγήσει σε καταπλεονεκτική συμπεριφορά της εταιρίας 

leasing(π.χ.τίμημα αγοράς μεγαλύτερο της υπολλειματικής αξίας).Από την άλλη πλευρά, 

με τη δεύτερη παράγραφο,αποδίδεται ο ορισμός του sale and lease back,της ειδικής 

μορφής,δηλαδή,του financial leasing,κατά την οποία η εταιρία leasing προμηθεύεται το 

πράγμα όχι από κάποιον προμηθευτή αλλά από τον ίδιο τον πελάτη της με αγορά του 

πράγματος αυτού. 

 Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.2 του ν.1665/1986,εκμισθωτής σε μια 

σύμβαση leasing μπορεί να είναι μόνο ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη 

διενέργεια εργασιών του αρ.1 του νόμου αυτού.Εκμισθώτρια εταιρία που δεν έχει τη 

νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού και παρόλα αυτά προβαίνει σε 

κατ’επάγγελμα σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης υποβάλλεται σε 

διοικητικές κυρώσεις και οι συμβάσεις που συνάπτει είναι σχετικώς άκυρες,υπέρ του 

μισθωτή,ο οποίος θα δικαιούται να συνεχίσει ή να λύσει τη σύμβαση,ενώ σύμφωνα με 

άλλη άποψη,(βλ. Μάζη)μια τέτοια δικαιοπραξία θα είναι άκυρη κατά το άρθρο 174 ΑΚ 

ως χρηματοδοτική μίσθσωση. 

Μάλιστα,για τη σύσταση των εταιριών αυτών απαιτείται ειδική άδεια της 

Τράπεζας της Ελλάδος(αρ.2 παρ.1 στ.Β)που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της 

εφημερίδας της Κυβερνήσεως,όπως επίσης απαιτείται για τη μετατροπή μιας 

υφιστάμενης α.ε. σε α.ε. με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη συμβάσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά και για την εγκατάσταση και λειτουργία 

αλλοδαπών εταιριών leasing.Τέτοια άδεια,όμως,δεν απαιτείται για τις εν Ελλάδι 

συνιστώμενες ή μετατρεπόμενες εταιρίες leasing που είναι θυγατρικές 



πιστωτικών ιδρυμάτων.Η παροχή της ειδικής αυτής άδειας σύστασης της εταιρίας 

από την Τράπεζα της Ελλάδος,ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια,κατά παρόμοιο 

τρόπο που απαιτείται για τη σύσταση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας,με 

καθορισμό και εδώ,σύμφωνα με τα συνδυασμένα άρθρα 7 ν.1665/1986 και 5, 7 

και 8 ν.3601/2007,σχετικών γενικών κανόνων και με τήρηση πάντως των αρχών 

της χρηστής διοίκησης σε περίπτωση άρνησης. 

Επιπρόσθετα,μπορεί και πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του 

ν.3601/2007(δηλαδή επιχείρηση,η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται 

στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το 

κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της),που είτε έχει 

συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα,είτε εδρεύει σε κράτος μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εγκαθίσταται στην Ελλάδα μέσω 

υποκαταστήματος ή παρέχει στην Ελλάδα διασυνοριακώς υπηρεσίες,να 

προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την οικονομική αυτή δραστηριότητα 

πρέπει αφενός να έχουν μέγεθος που ανταποκρίνεται στο χρηματοδοτικό τους σκοπό και 

να παρέχουν με την κεφαλαιουχική τους διάρθρωση εχέγγυα ασφάλειας για την 

απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών τους.Γι’αυτό το λόγο,ορίστηκε στην παρ.2 του 

ίδιου άρθρου το ελάχιστο όριο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών 

leasing,το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ήμισυ όσου απαιτείται για τη 

σύσταση τραπεζικής εταιρίας,δηλαδή κάτω των 5.000.000 ευρώ.(το κεφάλαιο αυτό 

μπορεί να είναι και σε είδος σύμφωνα με την παρ.4).Παράλληλα,οι μετοχές των εταιριών 

αυτών πρέπει να είναι ονομαστικές(παρ.5),ελεγκτές ορίζονται μέλη του Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών(παρ.6)ενώ στην παρ.7 θεσπίζεται η άσκηση ελέγχου και εποπτείας 

από την Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρίες αυτές,ως φορείς επιφορτισμένοι με την 

άσκηση χρηματοδοτικής πολιτικής.Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Ελλάδος μπορεί,με 

βάση τη θέση σχετικών γενικών κανόνων και με σκοπό τον έλεγχο της φερεγγυότητας 

και της ρευστότητας των εταιριών leasing,να παρακολουθεί λ.χ. τα βιβλία και τα στοιχεία 

τους,να εξετάζει τους διοικήτες,συμβούλους και υπαλλήλους τους,που είναι 

υποχρεωμένοι να παρέχουν εγγράφως κάθε ζητούμενη πληροφορία και να υποβάλουν τις 

οριζόμενες εκθέσεις,να διορίζει σ’αυτές Επίτροπο κ.ά. 

 Από την άλλη πλευρά,ο νόμος δεν προβλέπει ένα παρόμοιο αυστηρό 

πλαίσιο όρων και για το πρόσωπο του μισθωτή.Από το ότι στο άρθρο 1 παρ.1 ορίζεται 

αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να είναι κινητό(ή ακίνητο) που 

προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου,γίνεται 

φανερό ότι αυτός μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο,φυσικό ή νομικό,που ασκεί 

κάποια επιχείρηση ή επάγγελμα όχι κατ’ανάγκη εμπορικό,οποιασδήποτε ιθαγένειας και 

τόπου εγκατάστασης.Όσον αφορά στον τόπο εγκατάστασης,πρέπει να επισημάνει κανείς 

ότι δεν μπορεί να αντληθεί αντίθετο επιχείρημα από το γεγονός ότι στο άρθρο 4 του 

νόμου ορίζεται ότι οι συμβάσεις leasing καταχωρίζονται σε δημόσιο βιβλίο που τηρείται 

στο πρωτοδικείο της κατοικίας ή της έδρας του μισθωτή.Με άλλα λόγια,ο νομοθέτης 

διόλου δεν επεδίωξε να αποκλείσει τις περιπτώσεις διεθνούς συναλλαγής,στις οποίες είτε 

η εταιρία leasing είτε ο επενδυτής έχουν την εγκατάστασή τους σε χώρα του 

εξωτερικού.Αντίθετα,απέβλεψε απλώς και στο σημείο αυτό,στην πιο συνηθισμένη 

περίπτωση,όπου ο αντισυμβαλλόμενος της εταιρίας leasing επενδυτής έχει εδώ την 

εγκατάστασή του. 



 Επιπρόσθετα,από το ότι ο νόμος απαιτεί αφενός μεν τα μισθούμενα 

κινητά να προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του μισθωτή και 

αφετέρου να παρέχεται το δικαίωμα στο μισθωτή να τα αγοράσει στη λήξη της 

σύμβασης,σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 σχετικά με τη διάρκειά 

της,καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα κινητά που παραχωρούνται σ’αυτόν κατά 

χρήση θα πρέπει: α)να μην προορίζονται,έστω και κατά ένα μέρος,για μη 

επιχειρησιακούς και γενικότερα επαγγελματικούς σκοπούς.Αποκλείονται,δηλαδή, 

πράγματα που προορίζονται για χρήση,έστω και εν μέρει,προσωπική,οικογενειακή ή 

οικιακή.Επομένως,το στοιχείο στο οποίο αποβλέπουμε για να κρίνουμε εαν ένα πράγμα 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας σύμβασης leasing είναι ο σκοπός για τον οποίο 

αυτό θα χρησιμοποιηθεί και όχι η συνηθισμένη χρήση ενός τέτοιου πράγματος(π.χ.ακόμα 

και οικιακά σκεύη μπορούν να υπόκεινται σε τέτοια σύμβαση αρκεί να προορίζονται για 

τις ανάγκες τις επιχείρησης,όπως για την επίπλωση των γραφείων). 

β)αφού για τα μίσθια κινητά παρέχεται αναγκαίως στη σύμβαση-που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από τρία χρόνια-δικαίωμα στο μισθωτή να τα αγοράσει στο τέλος της,αυτά 

αποκλείεται να είναι αναλωτά και γενικότερα καταναλωτικά,και μπορούν να είναι μόνο 

διαρκή κεφαλαιουχικά αγαθά. 

                           Από εκεί και πέρα κανένας καταρχήν περιορισμός δεν τίθεται από το 

νόμο.Έτσι,τα πραχωρούμενα σε leasing κινητά εξοπλισμού μπορεί να είναι 

οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας,όπως λ.χ. μέσα μεταφοράς,-με ρητή εξαίρεση για τα 

πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα-εργαλειομηχανές,ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές,βιομηχανικός,εργαστηριακός κλπ. εξοπλισμός,επίπλωση γραφείου κ.ά.Από 

την άλλη πλευρά,αν το είδος των παραχωρούμενων σε χρηματοδοτική μίσθωση κινητών 

είναι τέτοιο ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για να παρασχεθούν σ’αυτήν από τη φύση 

τους,όπως λ.χ. όταν αυτά είναι αναλωτά,η σύμβαση είναι άκυρη ως χρηματοδοτική 

μίσθωση του αρ.1 και επομένως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του νόμου.Διαφορετικό θα 

είναι το ζήτημα εαν ο μισθωτής προορίσει τα-κατάλληλα για το επάγγελμα του-

πράγματα για άλλο σκοπό,οπότε οι μεν διατάξεις του νόμου θα εφαρμόζονται,θα 

επέρχονται όμως σε βάρος του οι κυρώσεις για υπαίτια εκ μέρους του παράβαση της 

σύμβασης. 

 Όσον αφορά στην ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης,ενόψει του σκοπού που 

επιδιώκεται με τη χρηματοδοτική μίσθωση και για να αποφευχθεί η κατάχρηση του 

θεσμού σε επιδιώξεις ξένες προς τον χρηματοδοτικό του χαρακτήρα,ο νόμος επιβάλλει 

στο αρ.3 παρ.1 ως ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης τα τρία έτη για τα κινητά(τα πέντε 

για τα αεροσκάφη και τα δέκα έτη για τα ακίνητα).Μάλιστα, στο β’ εδ. ορίζεται ότι αν η 

διάρκεια της σύμβασης συμφωνηθεί μικρότερη,ισχύει για τον προβλεπόμενο από τον 

νόμο χρόνο και δεν ισχύει ο συμφωνημένος.Η σύμβαση όμως λύεται και με την αγορά 

του πράγματος από τον μισθωτή.Εαν αυτό συμβεί πριν από την κατώτατη διάρκεια που 

προβλέπει ο νόμος,τότε ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει τις φορολογικές και λοιπές 

ελαφρύνσεις που πέτυχε με τη σύναψη της χρηματοδοτικής μίσθωσης(αρ.3 

παρ.3).Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης είναι να μη χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ο 

θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης,με μόνο αληθή σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση 

συμβάσεων πώλησης.Τέλος,κατά τη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης κανείς από 

τους συμβαλλομένους δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας,εκτός από τις περιπτώσεις και για 

τους λόγους που προβλέπονται ειδικά στη σύμβαση.Συνήθως προβλέπεται ότι δικαίωμα 



καταγγελίας έχει μόνο ο εκμισθωτής στην περίπτωση υπερημερίας του μισθωτή ως προς 

την πληρωμή του μισθώματος. 

 Συνοψίζοντας,λοιπόν,τα προαναφερθέντα,ουσιαστικές προϋποθέσεις της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι:α)ειδική ανώνυμη εταιρία ως εκμισθωτής,      

β)επιχείρηση ή επαγγελματίας ως μισθωτής,γ)παραχώρηση της χρήσης 

πράγματος,δ)μίσθωμα(για το οποίο λόγος θα γίνει και στο περιεχόμενο της 

σύμβασης,όπως και για τη διάρκεια),ε)ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης και στ)δικαίωμα 

του μισθωτή να αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει τη μίσθωση. 

 

                                           ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 

Το αρ.4 παρ.1 του νόμου ορίζει ότι η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

καταρτίζεται εγγράφως.Από τη διατύπωση αυτή πρέπει να συναχθεί ότι το έγγραφο 

ορίστηκε ως συστατικός τύπος και όχι απλώς για την απόδειξη.Επομένως, η μη τήρηση 

του συνεπάγεται την ακυρότητα της δικαιοπραξίας,σύμφωνα με τον κανόνα του αρ.159 

παρ.1 του ΑΚ.Στην περίπτωση,λοιπόν,της χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητού ή 

αεροσκάφους ο απαιτούμενος τύπος είναι το έγγραφο.Το έγγραφο αυτό δεν απαιτείται να 

είναι έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ή συμβολαιογραφικό έγγραφο.Ωστόσο,ο έγγραφος  

τύπος δεν απαιτείται για τη σύμβαση με την οποία αγοράζει το πράγμα η εταιρία leasing 

αλλά μόνο για την κυρίως σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.Σε περίπτωση τυχόν 

κατάρτισης προηγουμένως προσυμφώνου σύμβασης leasing,στον έγγραφο τύπο 

υποβάλλεται και αυτό. 

Σκοπός στον οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης με την αξίωση τήρησης του 

έγγραφου τύπου ήταν ασφαλώς,εκτός από την ανάγκη υπαγωγής της σε μια 

δημόσια καταχώριση,η εμπέδωση μεγαλύτερης σταθερότητας και διάυγειας της 

συναλλάγης αλλά και η διευκόλυνση στην άσκηση της κρατικής εποπείας και 

ελέγχου των εταιριών leasing.Τέλος,θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύμβαση,ευθύς 

με την έγγραφη κατάρτισή της ισχύει μεταξύ των συμβαλλομένων και η στη 

συνέχεια δημόσια καταχώρισή της έχει σημασία μόνο για το αντιτάξιμό της 

έναντι των τρίτων. 

 Αναφορικά τώρα με το περιεχόμενο της σύμβασης leasing,πέρα από τα στοιχεία 

των συμβαλλομένων(ονόματα,επάγγελμα,διεύθυνση κλπ.)θα πρέπει αναγκαίως να 

περιέχονται αυτά που ορίζονται στα αρ.1 και 3 του νόμου,και συγκεκριμένα,περιγραφή 

του κινητού που θα παραχωρηθεί σε μίσθωση,ο προορισμός του για το επάγγελμα ή 

επιχείρηση του μισθωτή,η διάρκεια της σύμβασης,το μίσθωμα και οι όροι της 

τμηματικής καταβολής του και,τέλος,η θέση των δύο υπέρ του μισθωτή options(αγορά 

του πράγματος ή ανανέωση της μίσθωσης). 

 Η περιγραφή του πράγματος,που η εκμισθώτρια εταιρία υποχρεώνεται με τη 

σύμβαση leasing να αγοράσει από τον προμηθευτή,αποκτά ιδιαίτερη σημασία,αφού στη 

βάση της,αυτή θα προβεί στην παραγγελία,και επομένως,τυχόν εσφαλμένη ή ελλιπής 

αποτύπωσή της,μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της 

σύμβασης αλλά και διενέξεις ανάμεσα στα μέρη ή σ’αυτά και τον τρίτο 

προμηθευτή.Επίσης,και η δημόσια καταχώριση που θα επακολουθήσει,θα έχει και 

αυτή,ως βάση,την περιγραφή που περιέχεται στη σύμβαση.Απαιτείται,δηλαδή,κάθε 

αναγκαία πληρότητα στην περιγραφή,με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μένει κανένα κενό ή 



ασάφεια σχετικά με την κατηγορία,το είδος,την ποιότητα και τα υπόλοιπα γνωρίσματα 

του προς παραγγελία πράγματος.Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται στη σύμβαση και ο 

προμηθευτής που επέλεξε ο επενδυτής αλλά και η επιχείρηση του μισθωτή. 

 Κάθε μεταβολή,που αναφέρεται στο είδος των πραγμάτων,στον προμηθευτή και 

γενικότερα στους όρους της παραγγελίας,όπως αυτοί ορίστηκαν στη σύμβαση,είναι 

ανίσχυρη χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του μισθωτή,αφού κάτι τέτοιο συνιστά 

τροποποίηση της σύμβασης που απαιτεί την αποδοχή του και την τήρηση του 

τασσόμενου από το νόμο τύπου και γι’αυτή,σύμφωνα με το αρ.164 

ΑΚ.Επιπλέον,παράλειψη αναφοράς στο επάγγελμα του μισθωτή και μη δυνατότητα 

συναγωγής του από τα υπόλοιπα μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στη θεώρηση της 

σύμβασης ανίσχυρης ως χρηματοδοτικής μίσθωσης με αδυναμία εφαρμογής του νόμου 

1665/1986. 

 Ένα άλλο αναγκαίο στοιχείο που πρέπει να περιέχεται στη σύμβαση είναι η 

διάρκειά της.Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να αφεθεί για αόριστο 

χρόνο αλλά θα πρέπει να οριστεί για ορισμένο χρόνο(αρ.3 παρ.1),πράγμα άλλωστε που 

είναι και εύλογο αφού αυτή βρίσκεται σε αδιάσπαστο σύνδεσμο με την τμηματική 

αποπληρωμή της χρηματοδότησης.Ως διάρκεια της σύμβασης ο νόμος εννοεί το 

διάστημα της ανέκκλητης περιόδου και όχι και τη,μετά τυχόν άσκηση της option 

ανανέωσης στη λήξη της,χρονική επέκτασή της. 

 Η έναρξη της ανέκκλητης αυτής περιόδου-άρα και του τριετούς minimum ορίου 

που τίθεται από το νόμο-ταυτίζεται πάντα με το χρονικό σημείο σύναψης της 

δικαιοπραξίας,κι αυτό παρά το γεγονός ότι το μίσθιο,στην κλασική μορφή της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης,όπου η εταιρία leasing πρόκειται να το αποκτήσει από τρίτο 

προμηθευτή,δεν έχει τεθεί ακόμη στην κατοχή και χρήση του μισθωτή,αφού η σύμβαση 

είναι τελειωμένη από τότε,και κανένα,από εκεί και πέρα,συμβαλλόμενο μέρος δεν 

δικαιούται να τη λύσει μονομερώς.Το ζήτημα συνεπώς έχει σημασία απλώς και μόνο για 

την έναρξη καταβολής των μισθωμάτων,η οποία συνήθως,για το λόγο αυτό,ορίζεται μετά 

την εκ μέρους της εταιρίας leasing παραχώρηση της χρηματοδότησης και απόκτηση της 

κυριότητας του πράγματος,με υποχρέωση έτσι να προβεί αυτή πρώτη σε εκπλήρωση της 

παροχής της. 

 Η παρ.2 του αρ.3 εισάγει φαινομενική εξαίρεση μόνο στη δυνατότητα σύναψης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης για μικρότερο χρονικό διάστημα,καθώς με την επιταγή για 

συνυπολογισμό του χρόνου που πέρασε έως τη λύση της αρχικής σύμβασης στο χρόνο 

της νέας σύμβασης που συνάπτεται για το ίδιο πράγμα μεταξύ των ίδιων 

συμβαλλομένων,ουσιαστικά πρόκειται πάλι για τρία χρόνια.Σύμφωνα με μια άποψη,δεν 

χρειάζεται να συνάπτεται μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων με δυνατότητα το πρόσωπο 

του μισθωτή επενδυτή να είναι διαφορετικό,ενώ ο λόγος λύσης της προηγούμενης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. 

 Η ορισμένη στη σύμβαση διάρκεια της,αν και ανέκκλητη,είναι εντούτοις δυνατό 

να λήξει πρόωρα,αν ο μισθωτής ασκήσει,πριν τη λήξη της σύμβασης,την option αγοράς 

του πράγματος.Ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλει όλα τα απομένοντα μισθώματα μαζί 

με το τίμημα,με έκπτωση ενδεχομένως(αρ.324 εδ.β’ ΑΚ)ενός ορισμένου ποσού λόγω της 

προεξόφλησης. Στην περίπτωση αυτή όμως,θα εφαρμοστεί το αρ.3 παρ.3 για την 

καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων με σκοπό την αποφυγή καταχρηστικών 

συνάψεων συμβάσεων leasing. 



 Όσον αφορά στο μίσθωμα,ο καθορισμός του συνολικού ποσού του που θα 

διαιρεθεί για να καταβληθεί σε τμηματικές δόσεις μέχρι το τέρμα της ανέκκλητης 

περιόδου,αποτελεί,συνάρτηση του κεφαλαίου που η χρηματοδότρια εταιρία εκταμίευσε 

για την καταβολή του τιμήματος απόκτησης του πράγματος,πλέον ειδικών και γενικών 

εξόδων της,τόκων και ενός ακόμη ποσού ως αμοιβής για τη διαμεσολάβηση της για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης. 

 Επίσης,είναι δυνατό με την τελευταία δόση-μίσθωμα,να καλύπτεται όλο το 

αρχικό ποσό του κεφαλαίου που η εταιρία leasing εκταμίευσε για την απόκτηση του 

πράγματος,με τα έξοδα,τόκους κλπ.,οπότε το οριζόμενο στη σύμβαση ποσό αγοράς του 

πράγματος από τον επενδυτή να είναι συμβολικό,όπως όμως είναι δυνατό,το συνολικό 

αυτό ποσό να μην καλύπτεται τελείως και να απομένει ανεξόφλητο,ως υπολλειματική 

αξία,ένα ακόμη ορισμένο ποσό που έτσι,εναπόκειται στη βούληση του επενδυτή να το 

καταβάλει,αν ασκήσει την option αγοράς και που κατά κανόνα είναι μικρότερης αξίας 

απο την αγοραία που προϋπολογίστηκε ότι θα έχει τότε το πράγμα(η εταιρία δεν 

ζημιώνεται σε καμία περίπτωση αφού της αποδίδεται το μίσθιο αν αρνηθεί την καταβολή 

ο μισθωτής).Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι το ποσό της αγοράς 

χρειάζεται να προκαθορίζεται στη σύμβαση,ή τουλάχιστον να είναι οριστό,αφού 

άλλωστε τότε και μόνο γίνεται δυνατή η άσκηση του δικαιώματος αγοράς.  

 Ο υπολογισμός για την εξεύρεση του ύψους της καθεμιάς δόσης είναι παρόμοιος 

με εκείνον που γίνεται στα δάνεια τοκοχρεωλυτικής εξυπηρέτησης,όπου η καθεμία δόση 

τμηματικής επιστροφής του δανείσματος περιλαμβάνει ένα μέρος του κεφαλαίου και 

τόκο,με πάγιο και ενιαίο τρόπο,ώστε η ποσότητα αυτή(τοκοχρεωλύσιο)να είναι ίδια σε 

όλη τη διάρκεια του δανείου.Δεν αποκλείεται όμως να συμφωνηθεί,είτε εξαιτίας της 

ιδιομορφίας της επιχείρησης του επενδυτή(λ.χ. εποχιακής μορφής)είτε της τυχόν μη 

άμεσης αποδοτικότητας του πάγιου μισθωμένου στοιχείου είτε και για άλλους λόγους,τα 

μισθώματα –που συνήθως ορίζονται πληρωτέα ανά τρίμηνο ή εξάμηνο-να συμφωνηθούν 

άνισα.Δεν αποκλείεται επίσης συμφωνία επιβολής κυμαινόμενου μισθώματος για 

κάλυψη διαφορών που προκύπτουν από διακυμάνσεις επιτοκίων. 

 Νόμιμοι είναι και οι όροι που συνηθίζονται στις χρηματοδοτικές μισθώσεις,όπως 

ότι κάθε έξοδο που τυχόν καταβάλει η εκμισθώτρια εταιρία κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης για το οποίο δεν υποχρεούται(π.χ. ασφάλιστρα του μισθίου),θα οφείλεται 

έντοκα από την καταβολή και ότι θα της αποδίδεται αμέσως ή ότι θα προστίθεται στα 

υπολειπόμενα μισθώματα,με ανάλογη επαύξησή τους,ή όροι που αφορούν τις συνέπειες 

από την παράβαση κάποιου ουσιώδους όρου της σύμβασης από το μισθωτή,όπως η 

δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρία(το θέμα θα αναπτυχθεί 

περισσότερο στο κεφάλαιο για τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών και της ανώμαλης 

εξέλιξης της σύμβασης). 

 

 

 

    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 Η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

θεωρήθηκε αναγκαία για πολλούς λόγους και κυρίως για την προστασία και τη 

διαφύλαξη του δικαιώματος κυριότητας της εταιρίας leasing πάνω στο κινητό που 



παραχωρεί σε χρήση στο μισθωτή.Ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε ως πρότυπο το γαλλικό 

σύστημα δημοσιότητας,δηλαδή δημοσιότητα με βιβλία προσιτά σε τρίτους,τηρούμενα 

από κάποια Αρχή,όπου καταχωρίζονται οι συμβάσεις leasing ή στοιχεία τους.Το 

σύστημα δημοσιότητας,λοιπόν,που ισχύει στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο αρ.4 παρ.2 και 

πέρα από αυτό με το αρ.7 εδ.β’ προβλέφθηκε να ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα η 

υποχρέωση των μισθωτών να εμφανίζουν στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

μισθώσεις στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. 

 Ειδικότερα, το αρ.4 παρ.2 ορίζει ότι οι δικαιοπραξίες της παρ.1 καταχωρίζονται 

στο ειδικό βιβλίο του αρ.5 του ν.δ. 1038/1949 αφενός του πρωτοδικείου της κατοικίας ή 

της έδρας του μισθωτή και αφετέρου του πρωτοδικείου Αθηνών(σύμφωνα με άλλη 

άποψη η καταχώριση αυτή είναι διπλή).Πρόκειται για το βιβλίο που τηρείται στη 

γραμματεία κάθε πρωτοδικείου και στο οποίο καταχωρούνται οι συμβάσεις σύστασης 

πλασματικού ενεχύρου επί μηχανημάτων για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων σε 

βιομηχανικές,βιοτεχνικές και άλλες επιχειρήσεις.Επομένως,από τη διάταξη αυτή 

προκύπτει ότι στη δημοσιότητα υποβάλλονται μόνο οι συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης,κύριες και παρακολουθηματικές,και όχι το τυχόν συναπτόμενο προσύμφωνο ή 

η σύμβαση πώλησης του εκμισθωμένου κινητού.Παράλληλα,πρέπει να γίνει δεκτό ότι 

στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλονται και συμβάσεις leasing στις οποίες το ένα 

συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

 Στη δημοσιότητα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις της σύμβασης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης(που αφορούν ουσιώδη όρο),όπως επίσης και η 

έγγραφη,κατ’άρ.3 παρ.4 του νόμου,συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρίας για μεταβίβαση 

από τον μισθωτή του ενοχικού δεσμού σε τρίτο.Εκτός από αυτά,μπορεί και επιβάλλεται 

να σημειωθούν στα βιβλία και άλλες πράξεις,όπως η δήλωση του μισθωτή ότι κάνει 

χρήση του δικαιώματος προαιρέσεως για αγορά του πράγματος ή για παράταση της 

μίσθωσης,η σημείωση για τη γενόμενη αφαίρεση του πράγματος ύστερα από καταγγελία 

της σύμβασης από την εκμισθώτρια εταιρία κ.ά. 

 Όσον αφορά ένα ιδιαίτερο είδος κινητών πραγμάτων,τα αεροσκάφη,προβλέπεται 

ένα ειδικό σύστημα δημοσιότητας αναφορικά με την εμπράγματη κτήση και 

πίστη,παρόμοιο μ’εκείνο που ισχύει και για τα ακίνητα.Πιο συγκεκριμένα,καθιερώνεται 

ένα διπλό σύστημα δημοσιότητας.Σύμφωνα λοιπόν με το αρ.1 παρ.3 του νόμου,οι 

συμβάσεις leasing αεροσκαφών εγγράφονται στα μητρώα αεροσκαφών(σύμφωνα και με 

τις διατάξεις των αρ.41 παρ.3 και 47 εδ.α’ του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου) και 

παράλληλα καταχωρούνται στο βιβλίο του αρ.5 του ν.δ. 1038/1949 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 Την αίτηση προς δημοσίευση της σύμβασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε 

από τους συμβαλλομένους.Το αρ.4 παρ.2 δεν θέτει καμία προθεσμία στα μέρη για την 

υποβολή της σύμβασης προς δημοσίευση αλλά είναι φανερό ότι έχουν κάθε συμφέρον-

ιδιαίτερα η εκμισθώτρια εταιρία- να γίνει το συντομότερο ώστε να απολαύσουν την 

αυξημένη προστασία που τους παρέχει η διάταξη αυτή του νόμου ενώ σχετικά με το σε τί 

συνίσταται η δημοσίευση αυτή,χρειάζεται η καταγραφή των βασικών στοιχείων των 

παραχωρούμενων σε leasing πραγμάτων και του τόπου όπου αυτά θα τεθούν αλλά και 

των στοιχείων των συμβαλλομένων.  

 Εαν δεχτούμε την άποψη ότι η δημοσιότητα στα κινητά είναι διπλή(στο 

πρωτοδικείο της έδρας  του μισθωτή όσο και στο πρωτοδικείο Αθηνών),γεννιέται το 

ερώτημα πότε συντελείται η δημοσίευση.Από τη γραμματική διατύπωση που 



χρησιμοποιήθηκε(«από την καταχώριση αυτή»)προκύπτει ότι η δημοσιότητα συντελείται 

αφότου γίνουν και οι δύο καταχωρίσεις.Πάντως,και πριν ακόμα συντελεσθεί η δεύτερη 

καταχώριση,η εκμισθώτρια εταιρία διευκολύνεται στην προστασία του δικαιώματός 

της,π.χ. σε παράνομη διάθεση του πράγματος σε τρίτο,αποδεικνύοντας την κακή πίστη 

του τελευταίου από τη γνώση ή την από βαριά αμέλεια άγνοια του της ήδη γενομένης 

πρώτης καταχώρισης. 

 Η συντέλεση της δημοσιότητας δεν αποτελεί εξωτερικό όρο για την τελείωση της 

σύμβασης χρματοδοτικής μίσθωσης και για την κτήση των δικαιωμάτων του καθενός 

από τους συμβαλλομένους που απορρέουν απ’αυτή-ή,ακόμη περισσότερο,για την 

απόκτηση κυριότητας της εκμισθώτριας εταιρίας πάνω στο προς εκμίσθωση κινητό-αλλά 

απλώς προϋπόθεση για την εξαιρετική προστασία που ο νόμος τους παρέχει.Παράλληλα, 

η προστασία αυτή είναι πλήρης.Καθένας,δηλαδή,που επιθυμεί να πληροφορηθεί για την 

ύπαρξη σύμβασης leasing σε κινητά που κατέχονται από ένα ορισμένο πρόσωπο,μπορεί 

να το επιτύχει με έρευνα των βιβλίων αυτών.Επίσης,μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί 

πιστοποιητικό για την ύπαρξη ή μη καταχώρισης και σημειώσεων στο βιβλίο και 

μάλιστα χωρίς να απαιτείται επίκληση κάποιου συγκεκριμένου έννομου 

συμφέροντος(αυξημένη προστασία τρίτων). 

 Όσον αφορά τώρα στην έκταση της προστασίας αυτής,από την καταχώριση σε 

αυτό το ειδικό βιβλίο,τρίτοι δεν μπορούν εως τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης να 

αποκτήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα.Οι 

διατάξεις για την καλόπιστη κτήση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος δεν 

εφαρμόζονται.Ο τρίτος,έστω και καλόπιστος,δεν μπορεί να αποκτήσει 

κυριότητα,επικαρπία ή ενέχυρο πάνω στο πράγμα-είτε συμβλήθηκε απευθείας με το 

μισθωτή είτε με τον ακύρως αποκτήσαντα απ’αυτόν ή το διάδοχό του-και η εκμισθώτρια 

εταιρία μπορεί να το διεκδικήσει απ’αυτόν κατ’άρ. 1094 ΑΚ,ζητώντας,σε περίπτωση 

ανάγκης,και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ’άρ. 733 ΚπολΔ.Εκτός από τις 

συμβατικές αυτές μεταβιβάσεις,που αυτοδικαίως είναι άκυρες αν γίνουν όσο διαρκεί η 

χρηματοδοτική μίσθωση,ο νόμος καθιστά αδύνατη και γενικότερα,την κτήση κυριότητας 

ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος πάνω στο πράγμα.Άρα,ούτε μέσω 

πλειστηριασμού,ύστερα από αναγκαστική κατάσχεση του πράγματος,ως δήθεν 

ανηκόντος στο μισθωτή,εκ μέρους δανειστή του,δεν είναι δυνατή μεταβίβασή του,κι 

αυτό,το ίδιο ανεξάρτητα από τυχόν ύπαρξη καλής πίστης του υπερθεματιστή. 

 Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από τη διατύπωση του νόμου(«...από την 

καταχώριση αυτή τα δικαιώματα του μισθωτή...αντιτάσσονται κατά παντός 

τρίτου..»)είναι τί πρέπει να ισχύσει στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις απόκτησης 

εμπράγματου δικαιώματος στο μίσθιο από τρίτους πληρωθούν στο διάστημα μεταξύ 

σύναψης της σύμβασης και καταχώρησής της.Σωστό και σύμφωνο με το σκοπό του 

νόμου είναι κατ’αρχήν να αναγνωρισθούν ισχυρές οι μεταβιβάσεις του 

μισθίου,συμβατικές ή ύστερα από πλειστηριασμό,καθώς και οι πιθανές ενεχυράσεις που 

έλαβαν χώρα,αφού η προστασία των τρίτων και η ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει να 

θεωρηθούν αγαθά άξια προστασίας.Οι συμβαλλομένοι,ενώ μπορούσαν να 

προστατευθούν με την έγκαιρη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας,δεν το έπραξαν. 

 Σχετικά με το ερώτημα κατά πόσο μπορούν οι δανειστές του μισθωτή να 

κατάσχουν με τη διαδικασία των αρ. 1022 παρ.3 ΚπολΔ το δικαίωμα του προαίρεσης για 

αγορά του μίσθιου ακινήτου,αυτό δεν έχει τόση πρακτική σημασία όση φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως,κι αυτό γιατί το μίσθιο θα διατηρεί μεν στη λήξη της ανέκκλητης 



περιόδου ακόμη κάποια αξία αλλά πάντως όχι σημαντική,αφού θα έχει ήδη διανυθεί το 

μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής του ζωής.Πέρα από αυτό το γεγονός όμως,για να 

βρεθεί η λύση του ζητήματος θα πρέπει να ερευνηθεί προηγουμένως εάν αυτό το 

διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως είναι μεταβιβαστό ή όχι,κάτι το οποίο φαίνεται να 

ισχύει(σύμφωνα και με τα αρ. 470 και 465 ΑΚ)γιατί η φύση του δικαιώματος αυτού δεν 

είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του μισθωτή(πράγμα που συνεπάγεται και 

από την παρ.4 του αρ.3 του νόμου σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης του όλου 

ενοχικού δεσμού του μισθωτή σε τρίτο).Βέβαια,θα πρέπει ταυτόχρονα με δήλωσή του να 

παραιτηθεί από το άλλο δικαίωμα προαίρεσης για ανανέωση της σύμβασης στη λήξη της. 

 Στην παρ.2 εδ. γ’ του αρ.4 ορίζεται τέλος ότι δεν εφαρμόζονται ακόμη οι 

διατάξεις για το τεκμήριο κυριότητας του αρ. 1110 ΑΚ και για την τακτική 

χρησικτησία,καθώς επίσης οι διατάξεις των αρ. 1057 και 1058 ΑΚ και του αρ.1 παρ.2 

του ν.4112/1929(σχετικά με την υποθήκη σε μηχανήματα).Παράλληλα,ακόμα κι αν η 

ένωση του κινητού με το ακίνητο κατ’αρ.1057 ΑΚ ή η συνάφεια του με άλλο κινητό(ΑΚ 

1058)ή η τοποθέτησή του σε ενυπόθηκο ακίνητο(ν.4112/1929)έγιναν προτού 

συντελεσθεί η δημοσιότητα του αρ.4 παρ.2,η προστασία θα παρέχεται και εδώ,παρόλο 

που η γραμματική ερμηνεία οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα(η προστασία ισχύει 

«από την καταχώρηση»). 

Επίσης,δεν είναι σωστό να ακολουθήσει κανείς την γραμματική ερμηνεία και στο 

ζήτημα της χρονικής έκτασης της προστασίας.Οι τρίτοι αδυνατούν να αποκτήσουν 

εμπράγματα δικαιώματα «έως τη λήξη» της χρηματοδοτικής μίσθωσης.Ωστόσο,αυτό δε 

σημαίνει ότι,με το τέλος της ανέκκλητης περιόδου και στην περίπτωση που ο μισθωτής 

δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης του αλλά διατηρεί το πράγμα(χωρίς νόμιμη αιτία 

πια)μέχρι να το ανακτήσει η εκμισθώτρια εταιρία,παύει η προστασία της 

τελευταίας.Επομένως,τρίτοι μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα μόνο μετά 

τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύμβασης(ύστερα από έγκυρη εκ μέρους του μισθωτή 

άσκηση της option αγοράς)ή μετά την κατ’άλλο τρόπο λύση της(π.χ.πρόωρη 

καταγγελία). 

Τέλος,αντίστοιχη και ισόρροπη με την προστασία που ο νόμος παρέχει στην 

εκμισθώτρια εταιρία είναι και αυτή που παρέχεται στο μισθωτή.Όπως προαναφέρθηκε 

και ο μισθωτής μπορεί να στραφεί κατά του τρίτου δανειστή του που κατέσχε το 

μίσθιο.Παράλληλα όμως με την προστασία κατά των τρίτων,ο μισθωτής προστατεύεται 

και απέναντι στην εκμισθώτρια εταιρία η οποία δεν μπορεί να του αφαιρέσει το πράγμα, 

εφόσον βέβαια εκπληρώνει έναντι αυτής τις υποχρεώσεις του.Δεν κινδυνεύει,δηλαδή,από 

εκποίηση του πράγματος εκ μέρους της σε τρίτο ή από ενεχύρασή του ή από 

αναγκαστική κατάσχεσή του από δανειστές της,αφού ορίζεται ρητά στο νόμο η μη 

δυνατότητα απόκτησης κυριότητας ή εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω στο πράγμα από 

τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Γίνεται,επομένως,αντιληπτό ότι επέρχεται ένα είδος «εμπραγμάτωσης» του 

ενοχικού δικαιώματος του μισθωτή,αφού το δικαίωμα αυτό μετά την καταχώρηση της 

σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο αντιτάσσεται σε τρίτους,όπως τα εμπράγματα 

δικαιώματα.Με άλλα λόγια,ο μισθωτής μπορεί να το αντιτάξει όχι μόνο κατά της 

εκμισθώτριας εταιρίας,η οποία έτσι χάνει την εξουσία διάθεσης του πράγματος παρόλο 

που έχει την κυριότητά του,αλλά και κατά οποιωνδήποτε τρίτων για όσο χρόνο διαρκεί η 

χρηματοδοτική μίσθσωση. 

  



ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

 

Το θέμα της νομικής φύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης βρίσκεται 

σήμερα διεθνώς στο επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων και,όπως είναι 

φυσικό,έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά με το ζήτημα αυτό.Μάλιστα,στην 

Ελλάδα,υπάρχει και σχετική νομολογία πάνω στις σχέσεις των μερών,με αποφάσεις οι 

οποίες προσπαθούν να διασαφηνίσουν τη νομική φύση της σύμβασης αυτής και 

επομένως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.Σκόπιμο,λοιπόν,είναι να 

πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση των επιμέρους σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σχέση μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή:Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συνδέονται 

με τη σύμβαση leasing η οποία δεν αποτελεί απλή σύμβαση μίσθωσης πράγματος αλλά 

σύνθετη ή μεικτή σύμβαση.Αυτό δέχτηκε και η απόφαση 221/1998 ΕφΠειρ,σύμφωνα με 

την οποία οι διαφορές που γεννώνται από μια σύμβαση leasing,ως μη απλή σύμβαση 

μίσθωσης,εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και όχι κατά την ειδική διαδικασία 

μισθωτικών διαφορών(αρ.647ΚπολΔ).Ας δούμε,λοιπόν,από ποιές συμβάσεις αποτελείται 

αυτή η σύνθετη σύμβαση. 

Καταρχάς,το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης leasing μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως μίσθωση πράγματος.Ωστόσο,η χρηματοδοτική μίσθωση διαφέρει από τη συνήθη 

μίσθωση ως προς την ευθύνη για το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των 

συμβαλλομένων.Έτσι,ενώ στη συνήθη μίσθωση ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα 

χρήση(αρ.575ΑΚ),ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα κλπ.του μισθίου(αρ.576-

578ΑΚ)και φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης 

τούτου(αρ.380,576,585,586ΑΚ),στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής 

εκχωρεί μεν στο μισθωτή όλες τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση 

πώλησης,αποκλείει όμως οποιαδήποτε δική του ευθύνη.Βέβαια,ο αποκλεισμός αυτός της 

ευθύνης του εκμισθωτή είναι ισχυρός υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι κατάρτισε τη 

σύμβαση πώλησης και εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του από αυτή.Διότι βασική 

υποχρέωση του εκμισθωτή απέναντι στο μισθωτή είναι,με την κατάρτιση και 

προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης να κάνει ό,τι εξαρτάται από 

αυτόν,ώστε να περιέλθει το πράγμα εγκαίρως στη χρήση και απόλαυση του μισθωτή. 

Περαιτέρω,τυχόν ελαττώματα του πράγματος δεν παρέχουν στο μισθωτή 

δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος,γεγονός το οποίο αποδέχτηκε και το 

ΕφΑθ με την απόφαση 4993/1999.Επίσης,εκείνος και όχι ο εκμισθωτής υποχρεούται να 

διατηρεί το πράγμα καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα 

χρήση του και να φέρει όλες τις δαπάνες αυτού,ο ίδιος δ’επίσης φέρει και τον κίνδυνο 

της τυχαίας καταστροφής,απώλειας,κλοπής ή βλάβης του πράγματος.Κατά τη σύμβαση 

τέτοια γεγονότα δεν απαλλάσουν το μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του 

μισθώματος,είναι δ’αυτός υποχρεωμένος σε περίπτωση μεν βλάβης του πράγματος του 

πράγματος να το επισκευάσει με δικές του δαπάνες και σε περίπτωση καταστροφής ή 

απώλειας του να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας,αν δεν προτιμά να πληρώσει τις 

υπόλοιπες δόσεις του μισθώματος.Κατόπιν αυτών,στη σύμβαση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης η ευθύνη του μισθωτή ως προς το πράγμα και την κατανομή των κινδύνων σε 

βάρος του ρυθμίζονται κατά τρόπο προσιδιάζοντα στη σύμβαση πωλήσεως και όχι στη 

σύμβαση μισθώσεως πράγματος.Οι κίνδυνοι,τους οποίους συνήθως φέρει ο ιδιοκτήτης 



του πράγματος,μετατοπίζονται με τη χρηματοδοτική μίσθωση στο μισθωτή,η νομική 

θέση του οποίου σχετικώς με την ευθύνη για το πράγμα ομοιάζει με αυτήν του 

αγοραστή,ο οποίος έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος.Ο εκμισθωτής φέρει 

απλώς τον κίνδυνο της χρηματοδότησης,δηλαδή τον κίνδυνο τυχόν αδυναμίας του 

μισθωτή να πληρώσει το μίσθωμα. 

Επίσης,γίνεται δεκτό ότι είναι έγκυρη η συμφωνία ότι,για κάθε περίπτωση 

καθυστέρησης καταβολής μισθωμάτων,η εκμισθώτρια εταιρία δικαιούται να ασκεί 

σωρευτικά τις αξιώσεις καταβολής μελλοντικών μισθωμάτων,πέραν των ήδη 

ληξιπρόθεσμων,και απόδοσης του μισθίου.Αυτό δέχτηκε και η απόφαση 2814/2000 

ΕφΑθ η οποία όμως έκρινε ότι ένας τέτοιος όρος θα πρέπει να κριθεί ως ποινική ρήτρα 

διότι η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα 

εντόνως αρνητικά για την πλευρά του μισθωτή,ο οποίος μπορεί ήδη,λόγω και της 

φύσεως των μισθωμάτων(όχι απλό οικονομικό αντάλλαγμα αλλά περιέχουν και κονδύλια 

για την απόσβεση του κεφαλαίου που διατέθηκε από την εταιρία καθώς και άλλα έξοδα 

χρηματοδοτήσεως,όπως τόκους προμήθειες και λειτουργικά έξοδα)να έχει προβεί στην 

καταβολή ενός μεγάλου ποσού.Γι’αυτό το λόγο υπόκειται στον έλεγχο του άρθρου ΑΚ 

409,σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητηθεί η μείωση της ποινής από το δικαστήριο. 

Επιπρόσθετα,ο εκμισθωτής συνδέεται με το μισθωτή και με μια σύμβαση 

εντολής.Όπως έχει σημειωθεί και προηγουμένως,η επιλογή του αγαθού που θα 

αποτελέσει αντικείμενο της μίσθωσης γίνεται από τον μελλοντικό μισθωτή.Στην 

εκμισθώτρια εταιρία,η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για την οικονομική πλευρά της 

επένδυσης και όχι τόσο για το συγκεκριμένο αντικείμενο,αρκεί ότι το αγαθό του οποίου 

θα αποκτήσει την κυριότητα έχει ορισμένη εμπορική αξία.Γι’αυτό αναθέτει στον 

μελλοντικό μισθωτή να επιλέξει το αντικείμενο και τον προμηθευτή και να 

διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης πωλήσεως που αυτή θα καταρτίσει με τον 

τελευταίο.Η ανάθεση αυτή και η αποδοχή της απο τον ενδιαφερόμενο αποτελούν 

σύμβαση εντολής,που πρέπει να κριθεί με βάση τις ΑΚ 713 επ.(ενώ σύμφωνα με άλλη 

άποψη δεν υπάρχει σύμβαση εντολής αλλά απλή εκτέλεση των αμοιβαία 

αναλαμβανόμενων παροχών). 

Επιπλέον,στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνεται συνήθως και 

εκχώρηση από την εταιρία leasing(εκμισθωτή)προς τον μισθωτή των δικαιωμάτων που 

αυτή έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση της πώλησης.Πρόκειται για εκχώρηση 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων(ένεκα υπάρξεως ελαττωμάτων ή ελλείψεως συγκεκριμένων 

ιδιοτήτων κλπ.)και όχι για μεταβίβαση ολόκληρου του συμβατικού δεσμού.Εάν η 

σύμβαση δεν προβλέπει ρητά τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων,αυτό δε σημαίνει ότι η 

μεταβίβαση αποκλείσθηκε.Από τη χρηματοδοτική λειτουργία της σύμβασης leasing 

προκύπτει ότι η υποχρέωση του εκμισθωτή για εκχώρηση ή εξουσιοδότηση προς άσκηση 

των δικαιωμάτων του από την πώληση αποτελεί παρεπόμενη υποχρέωση,επιβαλλόμενη 

από την καλή πίστη(ΑΚ 288,281). 

Την άποψη αυτή επικύρωσε και η απόφαση 2391/1996 ΕφΘες,η 

οποία,αναλύοντας την τριγωνική σχέση που δημιουργείται στη σύμβαση leasing(μια 

εταιρία συγκεκριμένου σκοπού παρεμβάλλεται ως χρηματοδότης μεταξύ του 

προμηθευτή-πωλητή και του μισθωτή και επομένως συνδέεται με τον προμηθευτή με μια 

σύμβαση πωλήσεως ενώ ο τελευταίος δε συνδέεται με το μισθωτή με κάποια συμβατική 

σχέση),δέχτηκε ότι η εταιρία leasing εκχωρώντας το δικαίωμα της για ανέγερση αγωγών 

ενατίον του προμηθευτή στο μισθωτή,άρα και το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης,δεν 



νομιμοποιείται πλέον αυτή να προβάλει την ένσταση αναστροφής της πώλησης,γιατί 

πρόκειται για ένσταση που απορρέει από δικαίωμα τρίτου. 

Τέλος,η συμφωνία μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα έχει το 

δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο 

αποτελεί σύμφωνο προαιρέσεως,με το οποίο θεμελιώνεται το σχετικό διαπλαστικό 

δικαίωμα του μισθωτή και καθορίζεται το περιεχόμενο της οριστικής 

σύμβασης(πώλησης ή μίσθωσης)που θα ολοκληρωθεί με τη μονομερή δήλωση του 

μισθωτή. 

Σχέση μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτή:Ο εκμισθωτής(εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης)και ο προμηθευτής(κατασκευαστής ή έμπορος)συνδέονται 

μεταξύ τους με τη σύμβαση πώλησης,την οποία ο πρώτος καταρτίζει είτε αυτοπροσώπως 

είτε μέσω του μισθωτή που ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος(ΑΚ 211).Και όταν ακόμα ο 

εκμισθωτής σκοπεύει να καταρτίσει τη σύμβαση πώλησης αυτοπροσώπως,δεν 

αποκλείεται να έχει αναθέσει στο μισθωτή τη διεξαγωγή των 

διαπραγματεύσεων,οπότε,αν η σύμβαση τελικά δεν καταρτισθεί και γεννηθεί θέμα 

ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις κατά τις ΑΚ 197-198,πρέπει να διακρίνουμε:Αν 

ζημιώθηκε ο εκμισθωτής,μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον προμηθευτή υπό τις 

προϋποθέσεις των ΑΚ 197-198.Αν υπέστη ζημία ο προμηθευτής,ο εκμισθωτής ευθύνεται 

για το προσυμβατικό πταίσμα του μισθωτή κατά τις ΑΚ 197-198 σε συνδυασμό με την 

ΑΚ 922. 

Επίσης,το γεγονός ότι η πώληση στην προκειμένη περίπτωση καταρτίζεται στο 

πλαίσιο μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης,φυσικό είναι να επηρεάζει και το περιεχόμενό 

της.Έτσι,σ’αυτή τη σύμβαση πώλησης πρέπει,εκτός των άλλων,να συμφωνείται: α)ότι η 

παράδοση του πράγματος από τον προμηθευτή θα γίνει απευθείας στο μισθωτή χωρίς 

οποιαδήποτε μεσολάβηση ή παρέμβαση του εκμισθωτή. β)ότι τα δικαιώματα του 

εκμισθωτή κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πώλησης λόγω μη 

εκπλήρωσης,πλημμελούς εκπλήρωσης,υπερημερίας ως προς την παράδοση ή 

εγκατάσταση του πράγματος,ελαττωμάτων κλπ. εκχωρούνται στον μισθωτή. 

Σχέση μεταξύ μισθωτή και προμηθευτή:Ο μισθωτής κατά κανόνα δεν 

συνδέεται με κάποια συμβατική σχέση με τον προμηθευτή.Ωστόσο,με βάση τα 

δικαιώματα από την πώληση που του έχουν εκχωρηθεί από τον εκμισθωτή,μπορεί να 

στραφεί κατά του προμηθευτή και να τον εξαναγκάσει σε τήρηση των υποχρεώσεων του 

ως πωλητή,σε καταβολή αποζημιώσεως κλπ.Ο μισθωτής,δηλαδή,ως εκδοχέας των 

παραπάνω δικαιωμάτων,θα τα ασκήσει στο όνομά του και για λογαριασμό του,ζητώντας 

π.χ. αποκατάσταση της δικής του ζημίας. 

Σχέση συμβαλλομένων με τρίτους:Όσον αφορά στην ευθύνη των μερών,και 

κυρίως του εκμισθωτή,απέναντι στους τρίτους,θα πρέπει να ερευνηθεί αν τυπικές ρήτρες 

σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης,όπως αυτές με τις οποίες επιβαρύνεται με κάθε 

φόρο,δαπάνη και ευθύνη για το πράγμα ο μισθωτής,έχουν ισχύ και προβάλλονται ισχυρά 

έναντι τρίτων.Η απάντηση θα πρέπει-κατά το πρότυπο της διεθνούς σύμβασης της 

Οττάβα-να διακρίνει ανάμεσα στην ευθύνη από την ιδιότητα της εταιρίας ως 

εκμισθώτριας και στην ευθύνη από την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτριας του μισθίου. 

Πιο συγκεκριμένα,στην πρώτη περίπτωση ο αποκλεισμός της ευθύνης πρέπει να 

θεωρηθεί ισχυρός και απέναντι σε τρίτους.Στη δεύτερη περίπτωση,αντίθετα,ο 

αποκλεισμός της ευθύνης της εταιρίας ως ιδιοκτήτριας,όπως είναι π.χ. η αντικειμενική 

ευθύνη του κυρίου του αυτοκινήτου που προκαλεί ατύχημα ή του κυρίου πράγματος που 



προκάλεσε τη ρύπανση του περιβάλλοντος,δεν προβάλλεται παραδεκτά απέναντι σε 

τρίτους,αφού ο νομοθέτης στις περιπτώσεις αυτές θέλησε να προστατεύσει υπέρτερα 

έννομα αγαθά,όπως η ζωή και η υγεία,κατανέμοντας κινδύνους και σε μη αμέσως 

ευθυνόμενα πρόσωπα.Στη χρηματοδοτική εταιρία απομένει βέβαια η δυνατότητα να 

υποχρεώσει τον μισθωτή να ασφαλίσει με έξοδά του και τέτοιους κινδύνους. 

Πέρα από αυτά,καλό θα ήταν να τονισθεί το γεγονός ότι η σύμβαση leasing και η 

πώληση του πράγματος από τον προμηθευτή συνιστούν δύο ξεχωριστές μεταξύ τους 

συμβάσεις και δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ύπαρξη μιας τριμερούς σχέσης με την 

έννοια μιας ενιαίας και αδιαίρετης δικαιοπραξίας αλλά μιας τριγωνικής απλώς και μόνο 

σχηματικής σχέσης,την οποία μορφοποιούν οι δύο ξεχωριστές αυτές-αν και σε 

αλληλεπίδραση-συμβάσεις.Η σύμβαση leasing,με άλλα λόγια,ως έμμεση αιτία για την 

εταιρία leasing να προέλθει στην κατάρτιση με τον προμηθευτή της σύμβασης αγοράς 

του πράγματος,δεν φθάνει μέχρι το σημείο να συναπαρτίσει ένα ενιαίο νομικό σύνολο με 

αυτή.Άρα η πώληση δεν επηρεάζεται από τυχόν έλλειψη εκγυρότητας της σύμβασης 

leasing ή τη μη εκτέλεσή της από ένα από τα συμβαλλόμενα σ’αυτή μέρη. 

Από την άλλη πλευρά,χρήσιμο είναι να αναφερθούν και ορισμένα στοιχεία για τη 

νομική φύση της αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης(sale and lease 

back).Αναλυτικότερα,περισσότερο σωστή φαίνεται η θεωρία εκείνη που τείνει να 

εξομοιώσει το leasing με την καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας με σκοπό την 

εξασφάλιση απαίτησης.Στη δεύτερη,ο κύριος και κάτοχος πράγματος μεταβιβάζει την 

κυριότητα στον δανειστή για εξασφάλιση της απαίτησης του,παρακρατώντασ-κατά 

κανόνα-την κατοχή και χρήση του πράγματος με βάση κάποια ενοχική έννομη 

σχέση,ιδιαίτερα μίσθωση,με τη συμφωνία αναμεταβίβασης της κυριότητας όταν το χρέος 

εξοφληθεί. 

Ξεχωριστά μόνο χαρακτηριστικά του lease back είναι ότι σε αυτό: α)το ποσό της 

πίστωσης και η τμηματική επιστροφή της παίρνουν ως βάση,αντίστοιχα,την αξία του 

πράγματος και τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του, β)ότι η ενοχική έννομη σχέση,με 

την οποία συμφωνείται ο οφειλέτης να παραμείνει στην κατοχή και χρήση του 

πράγματος δεν μπορεί να είναι καμιά άλλη εκτός από εκείνην της μίσθωσης,με τις 

ιδιαιτερότητες που συναντήσαμε στο θεσμό του leasing και γ) ότι,στο τέρμα της 

σύμβασης και με την αποπληρωμή από το μισθωτή του χρέους,η αναμεταβίβαση σ’αυτόν 

του πράγματος δεν επέρχεται με νέα μεταβιβαστική σύμβαση ή και αυτόματα,με 

πλήρωση σχετικής διαλυτικής αίρεσης,όπως συνήθως συμβαίνει στην καταπιστευτική 

μεταβίβαση κυριότητας πράγματος,αλλά εφόσον ο μισθωτής ασκήσει την option αγοράς 

του πράγματος,με βάση το σχετικό σύμφωνο προαίρεσης που καταρτίστηκε ταυτόχρονα 

με τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

 

 

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ  

 

 

Η νομική θέση του εκμισθωτή:Με την παράδοση του κινητού από τον 

προμηθευτή στον μισθωτή,ο εκμισθωτής(εταιρία leasing)αποκτά την κυριότητα και τη 

νομή του πράγματοςΜάλιστα,η απόφαση 2391/1996 ΕφΘεσ εξακρίβωσε περισσότερο τη 



θέση του εκμισθωτή ορίζοντας ότι η κτήση της κυριότητας και της νομής γίνεται μέσω 

αντιπροσώπου(ΑΚ 979),του μισθωτή και ότι ο εκμισθωτής στη συνέχεια ασκεί τη νομή 

του μέσω άλλου(ΑΚ 980 παρ.1),πάλι του μισθωτή.Με άλλα λόγια,η νομική θέση του 

εκμισθωτή ως προς το πράγμα είναι παραπλήσια με εκείνη του πωλητή κινητού που 

πώλησε και παρέδωσε το πράγμα με παρακράτηση της κυριότητας του.Ωστόσο,η 

καθιέρωση της δημοσιότητας της χρηματοδοτικής μίσθωσης προσδίδει στη νομική θέση 

του εκμισθωτή ορισμένα πλεονεκτήματα,τα οποία στερείται η παρακρατηθείσα 

κυριότητα του πωλητή. 

Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης,ο εκμισθωτής προστατεύεται ως  

εξής:Αν το πράγμα κατασχεθεί από δανειστές του μισθωτή,οι οποίοι το θεωρούν δικό 

του,ο εκμισθωτής προστατεύεται με την ανακοπή της ΚπολΔ 936.Περαιτέρω,εάν ο 

μισθωτής αθετήσει τις υποχρεώσεις του,η εκμισθώτρια εταιρία μπορεί να λύσει τη 

σύμβαση με καταγγελία.Η εταιρία έχει δικαίωμα μετά τη λύση της σύμβασης να 

αναζητήσει το πράγμα είτε με την διεκδικητική αγωγή(ΑΚ 1094),είτε με αγωγή 

αποβολής από τη νομή (ΑΚ 987),είτε τέλος και με αίτηση για λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων νομής(ΚπολΔ 733-734). 

Η νομική θέση του μισθωτή:Ο μισθωτής έχει την κατοχή του πράγματος,καθώς 

και το δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει το πράγμα κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή και νωρίτερα.Ως κάτοχος προστατεύεται έναντι τρίτων με τις αγωγές της 

νομής(ΑΚ 997)και έναντι του εκμισθωτή ή των διαδόχων του με την ένσταση της ΑΚ 

1095.Κατά του εκμισθωτή έχει επίσης τις αξιώσεις από την υπάρχουσα μεταξύ τους 

σχέση,με τον περιορισμό ότι ο εκμισθωτής συνήθως αποκλείει την ευθύνη του για τα 

πραγματικά ελαττώματα του μισθίου. 

Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει κυρίως τη νομική θέση του μισθωτή είναι ότι-από 

την καταχώριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο-το ενοχικό του 

δικαίωμα από τη σύμβαση αυτή αντιτάσσεται και έναντι τρίτων.Περαιτέρω,η νομική 

θέση του μισθωτή,δηλαδή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που 

πηγάζουν απο τη χρηματοδοτική μίσθωση,μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτον,αν υπάρχει 

σχετική έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή(άρ.3 παρ.4 ν.1665/1986). 

 

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Πάροδος του χρόνου:Η χρηματοδοτική μίσθωση λήγει και αίρονται τα 

αποτελέσματα της με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου,εφόσον ο μισθωτής δεν 

άσκησε το δικαίωμά του για ανανέωση της μίσθωσης.Με τη λήξη ο μισθωτής 

υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα στον εκμισθωτή και παύει να υποχρεούται σε 

καταβολή του μισθώματος. 

 Αγορά του πράγματος από τον μισθωτή:Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

λήγει,επίσης,όταν ο μισθωτής αγοράσει το πράγμα ασκώντας το σχετικό δικαίωμα 

προαίρεσης που του έχει παραχωρηθεί κατά τη συνομολόγηση της.Η άσκηση του 

δικαιώματος αυτού θα γίνει με μονομερή δήλωση του μισθωτή προς τον εκμισθωτή και 

την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος.Μάλιστα,όταν πρόκειται για κινητό 

πράγμα και τα μέρη δεν καθόρισαν τύπο,η άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως μπορεί 

να γίνει και εμμέσως ή σιωπηρώς(να προκύπτει όμως σαφώς από ορισμένη συμπεριφορά 



του μισθωτή,π.χ. από την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος),αφού ο νόμος δεν 

απαιτεί τύπο για την πώληση και την μεταβίβαση κινητού.Αντιθέτως για τα ακίνητα 

απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.Με τη διαπλαστική δήλωση περί ασκήσεως του 

δικαιώματος προαίρεσης λήγει η χρηματοδοτική μίσθωση και ολοκληρώνεται η σύμβαση 

της πώλησης,ενώ συγχρόνως μεταβιβάζεται η κυριότητα από τον εκμισθωτή στον 

μισθωτή(για τα κινητά με βραχεία χειρί παράδοση ενώ για τα ακίνητα με μεταβιβαστική 

συμφωνία και μεταγραφή). 

 Καταγγελία της σύμβασης:Όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως,η διάρκεια της 

σύμβασης leasing είναι ορισμένη και σε καμία περίπτωση μικρότερη από την ελάχιστη 

δίαρκει που προβλέπει ο νόμος(άρ.3 παρ.1).Ωστόσο,ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της,αν ο μισθωτής αθετήσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις,κυρίως αν περιέλθει σε υπερημερία ως προς την πληρωμή του 

μισθώματος.Με την καταγγελία λύεται η χρηματοδοτική μίσθωση και ο εκμισθωτής 

δικαιούται να αναζητήσει το πράγμα από τον μισθωτή,ο οποίος δεν μπορεί να αντιτάξει 

στη διεκδικητική αγωγή της ιδιοκτήτριας εταιρίας την ένσταση της ΑΚ 1095.Τέλος,όπως 

ειπώθηκε,τυχόν όρος για καταβολή και των μελλοντικών μισθωμάτων(μη 

ληξιπρόθεσμων μέχρι τότε)θα κριθεί ως ποινική ρήτρα. 

 Πτώχευση του μισθωτή:Η πτώχευση του μισθωτή επιφέρει,κατά ρητή επιταγή 

του νόμου(άρ.4 παρ.3),λύση της σύμβασης leasing,χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή 

άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του εκμισθωτή.Ο μισθωτής δεν προστατέυεται με 

βάση το άρ.4 παρ.2 καθώς η εν λόγω προστασία θα έχει λήξει(«έως τη λήξη της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης»).Αντίθετα,η πτώχευση του εκμισθωτή δεν συνεπάγεται λύση 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης.Η κυριότητα του πράγματος και η αξίωση κατά του 

μισθωτή για την καταβολή του μισθώματος περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία 

και η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται εφεξής στον σύνδικο.  

 

 

 

   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ    

  

 

Ο νομοθέτης του ν.1665/1986,προσπαθώντας να κάνει το νέο θεσμό πιο 

ελκυστικό και ανταγωνιστικό από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης,καθιέρωσε 

πολλά φορολογικά πλεονεκτήματα τόσο για το πρόσωπο του εκμιθωτή(λόγω του υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου και της διασποράς των εργασιών των εταιριών 

χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ευρύ κύκλο οφειλετριών επιχειρήσεων)όσο και του 

μισθωτή.Στο άρθρο 6 του νόμου ορίζονται λεπτομερειακά οι ρυθμίσεις φορολογικού 

δικαίου του θεσμού αυτού. 

Καταρχάς,ο νόμος προβλέπει μια σειρά απαλλαγών,οι σπουδαιότερες από τις 

οποίες είναι οι εξής: Απαλλάσονται από οποιονδήποτε φόρο,τέλος,εισφορά οι συμβάσεις 

με τις οποίες οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης αποκτούν κυριότητα ή κατοχή σε 

κινητά(δηλαδή οι συμβάσεις πώλησης με τον προμηθευτή) που προορίζονται να 

αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά και οι ίδιες οι συμβάσεις 

leasing,όπως και τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία leasing αλλά και το 

τίμημα της πώλησης του πράγματος από την εταιρία στον μισθωτή(άρ.6 παρ.1). 



Επιπρόσθετα,προβλέπεται στην παρ.3 η καταβολή μειωμένων τελών σε 

περίπτωση εγγραφής προσημείωσης ή σύστασης υποθήκης ή ενεχύρου για εξασφάλιση 

των απαιτήσεων από πιστωτικές ή δανειακές συμβάσεις προς τις εταιρίες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης.Η εκχώρηση των απαιτήσεων των εταιριών αυτών για 

εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που τους παρέχονται απαλλάσεται από 

κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση. 

Παράλληλα,θεσπίζονται και ειδικότερες διευκολύνσεις τόσο για τον 

εκμισθωτή(που αποτελούν κίνητρο για νέες εταιρίες που θέλουν να ασχοληθούν με τον 

κλάδο αυτό)όσο και για τον μισθωτή.Οι κυριότερες διευκολύνσεις για τον εκμισθωτή 

είναι οι εξής:η εταιρία leasing δικαιούται να ενεργεί αποσβέσεις στα κινητά και στα 

ακίνητα σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη δίαρκειας της σύμβασης,δεν είναι υποχρεωμένη 

επίσης σε καταβολή ΦΠΑ για τα ακίνητα καθώς ο φόρος αυτός επιρρίπτεται στο 

μισθωτή,ενώ ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από την εταιρία κατά την αγορά των 

επενδυτικών αγαθών,τα οποία στη συνέχεια εκμισθώνει χρηματοδοτικά,εκπίπτεται και 

επιστρέφεται σε αυτήν.Τέλος σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από την εκμισθώτρια 

εταιρία στον μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης,ως αξία πώλησης 

λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης. 

Από την άλλη πλευρά,η κυριότερη φορολογική ελάφρυνση που παρέχει ο νόμος 

στον μισθωτή είναι ότι τα μισθώματα που καταβάλλει στην εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του(έξοδα) και εκπίπτονται από τα 

ακαθάριστα έσοδά του.(άρ.6 παρ.4),ενώ σημαντική ρύθμιση αποτελεί και η απαλλαγή 

του από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου και από τον φόρο αυτόματου υπερτιμήματος σε 

περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από την εταιρία στον μισθωτή κατά τη λήξη της 

σύμβασης leasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

 

 Ο θεσμός του leasing επεκτάθηκε και στα ακίνητα με το άρθρο 11 του νόμου 

2367/1995 και συμπληρώθηκε η ρύθμιση του με τα άρθρα 24 και 25 του ν.2520/1997,με 

τη θέση ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων ειδικά για τη χρηματοδοτική μίσθωση 

αγροτικών εκτάσεων και με το άρθρο 27 του ν.2682/1999 που επέτρεψε το sale and lease 

back στα ακίνητα καθώς και το leasing οικοπέδων(με την έννοια που θα αναπτυχθεί στη 

συνέχεια),σε αντίθεση με την αρχική απαγορευτική διατύπωση του άρ.11 του 

ν.2367/1995.Έτσι σήμερα πια, με τον τροποποιημένο και συμπληρωμένο 

ν.1665/1986,ρυθμίζεται ενιαία η χρηματοδοτική μίσθωση σε κινητά και ακίνητα,με 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους εκεί μόνο που η ανάγκη το επιβάλλει από την ιδιαίτερη 

φύση των ακινήτων όπως λ.χ. και κυρίως στο σύστημα δημοσιότητας της σύμβασης,στη 

διάρκεια της,που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1 ότι είναι τουλάχιστον για δέκα χρόνια, και 

στο φορολογικό καθεστώς. 

 Πρόσθετοι λόγοι,για τους οποίους ο νομοθέτης επεδίωξε να υπαγάγει τη 

χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων σε ένα ενιαίο βασικά νομοθετικό καθεστώς με τη 

ρύθμιση του leasing κινητών,υπήρξαν αναμφισβήτητα,η υπαγωγή και των συμβάσεων 

αυτών,ως έντονα χρηματοδοτικού χαρακτήρα,στον αυστηρό περιορισμό σύναψής τους 

μόνο μέσω των εποπτευόμενων και ελεγχόμενων από τη Διοίκηση εταιριών leasing του 

άρ.2 του ν.1665/1986,επίσης η καθιέρωση και για τις συμβάσεις αυτές,προς χάρη της 

απρόσκοπτης εξέλιξης του θεσμού,αντίστοιχης με το leasing σε κινητά δημοσιότητας και 

απαγόρευσης κατ’επέκταση απόκτησης οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου και τέλος η 

ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού λογιστικού και φορολογικού πλαισίου. 

 Πέρα από αυτά,θα πρέπει να τονισθεί ότι η απόκτηση επαγγελματικής στέγης 

σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη,ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το υψηλό κόστος του 

χρήματος και η ολοένα αυξανόμενη αξία των ακινήτων,ενώ προβλέπονται στη νομοθεσία 

της και ορισμένες διατάξεις που προκαλούν ζημία στο μισθωτή(π.χ. η αναγκαστική 

μεταβολή του χώρου της επαγγελματικής τους εγκατάστασης,η πιθανή εγκατάλειψη του 

μισθίου από τον μισθωτή λόγω ιδιόχρησης εκ μέρους του εκμισθωτή). 

 Σύμφωνα,λοιπόν,με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.1665/1986 η εταιρία του άρθρου 2 

υποχρεούται να παραχωρήσει τη χρήση και ακινήτου.Επίσης,όπως και όταν πρόκειται 

για κινητά,το ίδιο και τα ακίνητα που παραχωρούνται σε χρηματοδοτική μίσθωση,θα 

πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του μισθωτή.Κατά τα 

λοιπά,ο νόμος κανένα περιορισμό δεν θέτει για το είδος της επαγγελματικής χρήσης για 

την οποία το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ή για το πρόσωπο που θα προβεί στην εν λόγω 

χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση(ο μισθωτής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο). 

 Μόνο η παρ.4 του άρ.1 του νόμου θέτει έναν περιορισμό στα 

πρόσωπα.Αναλυτικότερα,όπου στην ισχύουσα νομοθεσία θεσπίζονται περιορισμοί ως 

προς την υπηκοότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων ή κινητών πραγμάτων κάθε είδους,οι 

περιορισμοί αυτοί,στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης,κρίνονται και στο 

πρόσωπο του μισθωτή.Πρόκειται συγκεκριμένα για την ειδική νομοθεσία,σύμφωνα με 

την οποία απαγορεύεται η απόκτηση από αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα 



εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές,ή η 

απόκτησή τους και από ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της Κύπρου,χωρίς την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων και την παροχή σχετικής 

διοικητικής άδειας. 

 Όσον αφορά στον αρχικό αποκλεισμό των οικοπέδων από το leasing 

ακινήτων,υπήρξε σφάλμα του νομοθέτη για να διατυπωθεί απλώς κάτι το αυτονόητο,ότι 

δηλαδή αυτά καθεαυτά τα οικόπεδα,ως γυμνή έκταση(γήπεδα),μη συνιστώντα μόνα τους 

παραγωγική επένδυση και μη υποκείμενα σε αποσβέσεις,δεν αποτελούν κατάλληλο μέσο 

για να υποβληθούν σε financial leasing.Κι αυτό καθόσον ο νόμος δεν είναι καν νοητό να 

θεωρηθεί ότι επεδίωξε να αποκλείσει τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία leasing 

γυμνών οικοπέδων για να κατασκευασθούν πάνω σ’αυτά κτιριακές και άλλες πάγιες 

εγκαταστάσεις,με σκοπό ακριβώς τη δημιουργία νέων επενδύσεων,όπως 

λ.χ.εργοστασίων,ξενοδοχείων κ.ά.Γιατί αν υπετίθετο ότι κάτι τέτοιο αποκλείστηκε από 

το νόμο,ο θεσμός θα κατευθυνόταν μόνο σε παρωχημένης σημασίας επενδύσεις,χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα  για διενέργεια νέων επενδύσεων. 

 Ως μόνη εξαίρεση από αυτή τη ρύθμιση,μπορεί να αναφερθεί η αγροτική 

έκταση.Με άλλα λόγια,ο αποκλεισμός των οικοπέδων από τη χρηματοδοτική μίσθωση 

ως τέτοια ακίνητα και όχι για να αναγερθούν πάνω σ’αυτά επαγγελματικά κτίσματα δεν 

επεκτείνεται σε άλλες αυτοτελείς ασκεπείς εκτάσεις,που από τη φύση τους προσφέρονται 

από μόνες τους για επαγγελματική χρήση και εκμετάλλευση,όπως λ.χ. ένας αμπελώνας.Η 

ιδιαίτερη,λοιπόν,φύση της αγροτικής έκτασης,ως απευθείας παραγωγικού ακινήτου 

καθιστά αυτό το ακίνητο κατάλληλο για χρηματοδοτική μίσθωση. 

 Επομένως,όταν τα οικόπεδα μεταβιβάζονται σε μια εταιρία leasing με σκοπό την 

ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων,της επιλογής και των προδιαγραφών του 

επενδυτή,αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν καθίστανται αυτά τα ίδια από 

μόνα τους,αλλά κατ’ανάγκη,μαζί μ’αυτά,και μάλιστα πρωτευόντως,και οι εγκαταστάσεις 

που θα κατασκευασθούν από κάποιο τρίτο πρόσωπο,το οποίο εργολαβικά θα αναλάβει 

να τις πραγματοποιήσει,με ανάθεση σε αυτό του εν λόγω έργου από τον 

επενδυτή(μισθωτή),και με καταβολή της σχετικής δαπάνης,όπως και για την απόκτηση 

του οικοπέδου,από την εταιρία leasing. 

Παράλληλα,η εκμισθώτρια εταιρία θα αποπληρωθεί στη συνέχεια για την 

συνολική επένδυση που χρηματοδότησε,μέσω των μισθωμάτων που θα της καταβάλει ο 

μισθωτής,στα οποία θα συμπεριληφθεί,μαζί με το κόστος που αυτή κατέβαλε για την 

απόκτηση του οικοπέδου,και εκείνο που κατέβαλε για την ανέγερση των 

εγκαταστάσεων.Άρα γίνεται φανερό ότι τη θέση του τρίτου προμηθευτή του πράγματος 

στο leasing κινητών,αντίστοιχα εδώ στα ακίνητα,όταν αυτά δεν περιέρχονται στην 

εκμισθώτρια εταιρία έτοιμα και κατασκευασμένα,καταλαμβάνει ο κατασκευαστής.  

 

 

 ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

Οι συνηθέστερες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να 

εμφανισθούν στην πράξη είναι οι εξής: α)Το ακίνητο που επέλεξε ο επενδυτής,για το 

οποίο και απευθύνεται στην εταιρία leasing με το σκοπό να το αποκτήσει αυτή και ευθύς 

στη συνέχεια να του το εκμισθώσει,είναι κυριότητας τρίτου και ήδη 



κατασκευασμένο,λ.χ. προσφερόμενο προς πώληση διαμέρισμα σε πολυκατοικία,το οποίο 

επιλέγει δικηγόρος για την εγκατάσταση της επαγγελματικής του στέγης.Η περίπτωση 

είναι παρόμοια με την κλασική μορφή του leasing κινητών και δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες διαφορές και δυσχέρειες. 

β) Το ακίνητο που επέλεξε ο επενδυτής,είναι κυριότητας τρίτου και δεν είναι 

κατασκευασμένο.Η εταιρία leasing αγοράζει το γυμνό ακίνητο από τον τρίτο,στο οποίο ο 

επενδυτής αναλαμβάνει να κατασκευασθεί το έργο(δηλαδή οι πάγιες εγκαταστάσεις),που 

αποτελεί και το αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.Στην περίπτωση 

αυτή,αν απαιτείται και προμήθεια κινητού εξοπλισμού,ενδέχεται να συναφθούν 

ιδιαίτερες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα κινητά αυτά,ταυτόχρονα ή και 

διαδοχικά,κατά την πορεία του έργου. 

γ) Το ακίνητο ανήκει στην εταιρία leasing και είναι κατασκευασμένο ή 

ημικατασκευασμένο ή και καθόλου,περιελθόν σε αυτήν είτε λόγω εισφοράς σε είδος(είτε 

όταν μια κατασκευάστρια κεφαλαιουχικών αγαθών επιχείρηση συστήνει ανώνυμη 

εταιρία leasing η οποία αποκτά από εκείνη τα πράγματα που κατασκευάζει,με τον 

ααποκλειστικό σκοπό της παραχώρησης τους σε χρηματοδοτική μίσθωση,μέσω 

εισφορών σε είδος,όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.4 του νόμου που 

ορίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας leasing μπορεί να καταβληθεί και σε 

είδος,είτε μέσω εισφοράς σε είδος από μέτοχό της,ο οποίος μπορεί να είναι 

κατασκευάστρια επιχείρηση) είτε λόγω προηγούμενης χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

πρόωρα λυθηκε ύστερα από καταγγελία για παράβαση όρων της σύμβασης.Η εταιρία 

παραχωρεί το ακίνητο σε νέα χρηματοδοτική μίσθωση σε άλλον επενδυτή. 

δ) Το ακίνητο ανήκει στον ίδιο τον επενδυτή και δεν είναι κατασκευασμένο.Η 

εταιρία leasing αποκτά το εν λόγω γυμνό ακίνητο και ο αντισυμβαλλόμενος της 

αναλαμβάνει να κατασκευάσει πάνω σε αυτό,το έργο,το οποίο έχει ως αντικείμενο η 

σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έτσι,λοιπόν,όταν γίνεται η μεταβίβαση από τον 

επενδυτή του οικοπέδου του στην εταιρία για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής 

δεν πρόκειται για sale and lease back αλλά πραγματοποιείται μόνο για την εμπράγματη 

εξασφάλιση της στις εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν. 

ε) Τέλος,το ακίνητο ανήκει και πάλι στον επενδυτή και είναι κατασκευασμένο,ο 

οποίος,επειδή η ασκούμενη σε αυτό επιχείρηση πάσχει από έλλειψη 

ρευστότητας,απευθύνεται σε εταιρία leasing από την οποία ζητεί να της το πωλήσει και 

ταυτόχρονα εκείνη να του το εκμισθώσει με χρηματοδοτική μίσθωση,καταβάλοντας του 

και το τίμημα.Πρόκειται τότε για την ειδική μορφή του sale and lease back,για την οποία 

προβλέπει το άρθρο 1 παρ.2 εδ. β’ ότι εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο 

επαγγελματία.Ο αποκλεισμός αυτός ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει 

να θεωρηθεί εύλογος,αφού δεν νοείται γι’αυτούς ύπαρξη ανάγκης χρηματοδότησής τους 

με «κεφάλαιο κίνησης» κατ’αντιστοιχία με τα ισχύοντα για τις επιχειρήσεις. 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του ν.1665/1986 ορίζεται ότι η σύμβαση leasing 

ακινήτων,καθώς και κάθε τροποποίησή της,καταρτίζεται υποχρεωτικά με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ενώ στις άλλες περιπτώσεις με ιδιωτικό 



έγγραφο.Παράλληλα,όσον αφορά στη δημοσιότητα,το ίδιο άρθρο θεσπίζει διπλό 

σύστημα.Με άλλα λόγια,οι συμβάσεις αυτές εγγράφονται στα βιβλία μεταγραφών της 

περιφέρειας του μισθωμένου ακινήτου ενώ καταχορίζονται ταυτόχρονα,σύμφωνα και με 

το άρ.4 παρ.2,στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ. 1038/1949 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών(δεν απαιτείται δηλαδή και του πρωτοδικείου της έδρας του μισθωτή)ενώ όσον 

αφορά στην έκταση της προστασίας που αυτή προσφέρει ισχύει ό,τι και για το leasing 

κινητών(τρίτοι δεν μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα έως 

τη λήξη της σύμβασης).Βέβαια,υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιβολή αυτής της διπλής 

δημοσιότητας,αντί της δέουσας μίας και μόνης,και συγκεκριμένα αυτής των βιβλίων 

μεταγραφών,υπήρξε σφάλμα του νομοθέτη καθώς επέφερε τη νόθευση του συστήματος 

δημοσιότητας. 

 Εντούτοις,και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στη σύμβαση leasing σε κινητά-όπου η 

συντέλεση της δημοσιότητας δεν αποτελεί εξωτερικό όρο για την τελείωση της και για 

την κτήση των δικαιωμάτων του καθενός από τους συμβαλλομένους,αλλά προϋπόθεση 

για την εξαιρετική προστασία που τους παρέχει ο νόμος-εδώ,αντίθετα,θα πρέπει να γίνει 

δεκτό ότι η ολοκλήρωση της σύμβασης συντελείται και για τις σχέσεις των μερών,με τη 

δημόσια καταχώριση της στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.Η 

λύση αυτή προκύπτει από το γράμμα της δίαταξης,η οποία υποβάλλει τις συμβάσεις του 

είδους,λόγω της επερχόμεης σε έντονο βαθμό εμπραγμάτωσης του εμπεριεχμένου 

σ’αυτές δικαιώματος του μισθωτή,στο ίδιο ακριβώς καθεστώς σύστασης και 

δημοσιότητας που έχει καθιερωθεί και για τις εμπράγματες σε ακίνητα δικαιοπραξίες. 

 Παράλληλα,ο συμβολαιογραφικός τύπος που επιβάλλεται για τη σύναψη της 

σύμβασης leasing ακινήτου,απαιτείται να τηρηθεί,κατά ρητή διευκρινιστική διάταξη του 

νόμου,και για κάθε τροποποίηση της,οπότε,αντίστοιχα,να υποβληθεί και σε 

μεταγραφή.Στον ίδιο επίσης τύπο υποβάλλονται:το τυχόν καταρτιζόμενο προσύμφωνο-

όχι όμως αυτό ειδικά και σε μεταγραφή-η δήλωση του μισθωτή στη λήξη της μίσθωσης 

ότι ασκεί την option αγοράς του ακινήτου,η συναίνεση της εταιρίας leasing για 

μεταβίβαση από το μισθωτή σε τρίτο ολόκληρου του απορρέοντος από τη σύμβαση 

ενοχικού δεσμού. 

 Αναφορικά τώρα με το περιεχόμενο της σύμβασης,αυτό δεν είναι πανομοιότυπο 

όπως συνήθως συμβαίνει στο leasing κινητών αλλά η κάθε σύμβαση διαφοροποιείται 

σημαντικά,ανάλογα από το εάν το ακίνητο που επέλεξε ο επενδυτής και υποδεικνύει 

στην εταιρία leasing να του το εκμισθώσει,είναι ήδη κατασκευασμένο ή όχι.Στην πρώτη 

περίπτωση,όπου το ακίνητο είναι ήδη κατασκευασμένο,είτε κυριότητας τρίτου είτε και 

αυτής της ίδιας της εταιρίας leasing,το περιεχόμενο της μισθωτήριας σύμβασης 

πλησιάζει εκείνο όπου μια εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης συνάπτει για κινητά και 

συγκεκριμένα του τύπου του leasing της κλασικής μορφής,όπου δηλαδή παρεμβάλλεται 

τρίτος προμηθευτής. 

 Βέβαια,στην περίπτωση που το κατασκευασμένο ακίνητο,το οποίο επέλεξε ο 

μισθωτής,περιέχει και κινητό εξοπλισμό,όπως λ.χ. όταν πρόκειται για προσφερόμενο 

πρώς πώληση εργοστάσιο,είναι απαραίτητη η περιγραφή του κάθε κινητού,αφενός μεν 

ως αναγκαίο στοιχείο για το κύρος της σύμβασης και τη μετέπειτα δημοσιότητα,και 

αφετέρου για τον καθορισμό του χρόνου διάρκειας του καθενός από 

αυτά.Καθίσταται,λοιπόν,αναγκαία η αναλυτική περιγραφή του κάθε κινητού-

παραρτήματος του ακινήτου και η αναφορά της διάρκειας της μίσθωσης για το καθένα 

από αυτά με το αντίστοιχο μίσθωμα να καθορίζεται ξεχωριστά.Με άλλα λόγια,να 



καταρτίζονται ξεχωριστές γι’αυτά-σε σχέση με το ακίνητο-συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

 Αν όμως το αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορά ακίνητο που θα 

οικοδομηθεί για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή,το ζήτημα περιπλέκεται,αφού 

στο περιεχόμενο της σύμβασης θα πρέπει να περιληφθούν και όλοι οι γενόμενοι 

αποδεκτοί από την εταιρία leasing όροι και ιδιαίτερες συμφωνίες,στη βάση των οποίων ο 

μισθωτής θα αναλάβει να αναθέσει σε τρίτον το έργο της κατασκευής,και κυρίως οι 

σχετικοί όροι με το κόστος του έργου,τον έλεγχο και την έγκαιρη κανονική παραλαβή 

του.Δηλαδή,θα πρέπει ο μισθωτής στην υποβαλλόμενη αίτησή του στην εκμισθώτρια 

εταιρία,να καθορίζει όλους τους τεχνικούς και χρηματοδοτικούς όρους,και ιδίως την 

περιφέρεια του ακινήτου,την επιφάνειά του,τους όρους δομήσεως,να υποβάλει σχέδια 

των προς κατασκευή πάγιων εγκαταστάσεων και να κάνει μνεία του κόστους του 

έργου,της διάρκειας κατασκευής κ.ά. 

 Σε αυτό το σημείο,θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η εταιρία leasing 

δεν μπορεί να αναλαμβάνει η ίδια το έργο της κατασκευής.Η εταιρία ενδιαφέρεται 

πάντοτε με την ιδιότητα της και μόνο του χρηματοδοτικού ιδρύματος,να χρηματοδοτήσει 

δηλαδή και εδώ την πραγματοποίηση μιας επένδυσης,και επιδίωξη της συνεπώς είναι να 

αποκομίσει το σχετικό οικονομικό όφελος από τη συναλλαγή αυτή.Άρα,εκτός από το 

χρηματοδοτικό κίνδυνο,δεν επιθυμεί και στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί σε άλλους 

κινδύνους και να επωμισθεί άλλα μη συναφή με το λειτούργημά της έργα. 

 Αυτό όμως πάλι διόλου δε σημαίνει,φυσικά,και ότι η εταιρία leasing δε μπορεί να 

χρησιμοποιεί τεχνικούς συμβούλους,όπως αρχιτέκτονες,μηχανολόγους κλπ.,για την μέσω 

αυτών εξέταση απαρχής του υποβαλλόμενου σε αυτήν από τον επενδυτή του σχεδίου 

επένδυσης.Η παρεμβολή της,δηλαδή,έως ένα ορισμένο εύλογο σημείο,εμφανίζεται 

κατανοητή(αφού το ακίνητο αποτελεί αντικείμενο της περιουσίας της) και όχι πάντως 

πρόσφορη να την καταστήσει υπεύθυνη για τις τυχόν ατέλεις και ελαττώματα που 

ενδέχεται να παρουσιάσει το έργο.Δεν πρέπει,όμως, να φτάνει στο σημείο να δίνει 

απευθείας οδηγίες και εντολές στον εργολάβο κατά την εκτέλεση του έργου γιατί τότε 

κινδυνεύει να επωμισθεί και τις αντοίστιχες ευθύνες.Επομένως,μόνος αρμόδιος για να 

αποφασίσει ελεύθερα για τις αναγκαίες τροποποιήσεις,μετατροπές και βελτιώσεις του 

έργου και να διαπραγματευθεί τους όρους προθεσμίας παράδοσης του είναι ο μισθωτής. 

 Όσον αφορά το ζήτημα πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των μισθωμάτων,ο 

μισθωτής,παρά το ότι είναι κάτοχος του ανήκοντος στην κυριότητα της εκμισθώτριας 

εταιρίας ακινήτου με βάση την έννομη σχέση της χρηματοδοτικής μίσθωσης,δεν θα 

καταβάλλει σ’αυτή μισθώματα για όσο δίαστημα ορίστηκε να διαρκεί το 

κατασκευαστικό στάδιο αφού το αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι το ακίνητο στην 

αρχική του μορφή.Εντούτοις,η ανέκκλητη περίοδος,που ταυτίζεται με τη διάρκεια της 

μισθωτικής σύμβασης-πράγμα που έχει σημασία και για το ελάχιστο κατά νόμο όριο της 

10ετίας-αρχίζει από το χρονικό σημείο της σύναψης της,αφού μόνο έτσι μπορεί να 

δικαιολογηθεί η εκ μέρους του μισθωτή κατοχή του ακινήτου. 

Τέλος,απλά να υπωθεί ότι η δυνατότητα για κατάσχεση του δικαιώματος 

προαίρεσης του μισθωτή για αγορά του πράγματος στο τέλος της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης,εκ μέρους των δανειστών του,αποκτά στα ακίνητα ιδιάζουσα σημασία λόγω 

της αυξητικής τάσης της αξίας των ακινήτων ειδικά μετά την πάροδο ενός σημαντικού 

χρονικού διαστήματος(10 χρόνια). 

 



 

       ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ. 

 

 

Σοβαρό ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο ο μισθωτής είναι εκείνος που θα πρέπει 

να φέρει,πέρα από τις δαπάνες που είναι συνήθεις για τη χρήση του μίσθιου 

πράγματος,και τις έκτακτες καθώς και κάθε έξοδο το οποίο,με βάση το δίκαιο που διέπει 

την κοινή μίσθωση,επιρρίπτεται στον κύριο του πράγματος.Η απάντηση και εδώ είναι 

θετική λόγω του γεγονότος που προαναφέρθηκε,δηλαδή του γεγονότος ότι η εταιρία 

leasing ενεργεί αποκλειστικά ως χρηματοδοτικό ίδρυμα,με συνέπεια να επιθυμεί να φέρει 

το χρηματοδοτικό και μόνο κίνδυνο,και την κυριότητα του πράγματος να έχει για την 

εμπράγματη απλώς εξασφάλισή της. 

Ζήτημα επίσης δημιουργείται κατά πόσο η ίδια αυτή αρχή θα πρέπει να γίνει 

δεκτή και να ισχύει ακόμη και έναντι τρίτων,με την έννοια να μπορούν αυτοί,όταν 

πρόκειται για οφειλή που εμπίπτει στον κύκλο υπευθυνότητας της εταιρίας leasing,να 

ζητούν την τακτοποίηση της απευθείας από το μισθωτή αντί γι’αυτήν.Σωστό είναι να 

γίνει και εδώ η αντίστοιχη διάκριση που αναφέρθηκε και στο πλαίσιο του leasing 

κινητών,οπότε αν μια τέτοια οφειλή προς τρίτον προέρχεται από την ιδιότητα της 

εταιρίας leasing ως ιδιοκτήτριας του ακινήτου,τότε την αναζητούν από αυτήν. 

Όσον αφορά στη χρησιμότητα του συμβολαιογραφικού τύπου,αρκεί να υπωθεί 

ότι η τήρησή του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εταιρία leasing για να μπορεί απευθείας 

με βάση αυτήν,ως τίτλο εκτελεστό κατ’άρθρο 904 ΚπολΔ,να επιχειρήσει αναγκαστική 

εκτέλεση για την αφαίρεση και την απόδοση του μισθίου,χωρίς να χρειάζεται να 

προσφύγει στο δικαστήριο για έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία να 

διατάσσεται η αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. 

Τέλος,το άρθρο 6 παρ.10 θέτει ακόμα ένα ζήτημα για τη χρηματοδοτική μίσθωση 

ακινήτου.Συγκεκριμένα,σύμφωνα με τη διάταξη αυτή αν ο μισθωτής αποβιώσει οι 

καθολικοί διάδοχοί του μπορούν να υπεισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης,εφόσον,προκειμένου περί ακινήτου για 

επαγγελματική χρήση, συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις σύναψης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ενώ σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

αυτές,εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη λύση της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η ορθότερη ερμηνεία της διάταξης αυτής(τελολογική) μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι εφόσον οι κληρονόμοι του μισθωτή συγκεντρώνουν τις εν λόγω 

προϋποθέσεις(δηλαδή αν ασκούν ήδη ή προτίθενται να ασκήσουν την επιχείρηση του 

δικαιοπαρόχου τους),τότε και μόνο υπεισέρχονται στη σύμβαση,και ότι αλλιώς η 

σύμβαση λύεται και όχι ότι η σύμβαση λύεται αυτόματα και απλώς οι κληρονόμοι(εάν 

πληρούν τις προϋποθέσεις) μπορούν να ανατρέψουν(αναδρομικά) το αυτοδικαίως από το 

νόμο επερχόμενο αυτό αποτέλεσμα γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 



       ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

 

  

  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του leasing για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν 

να προστρέξουν στο μέσο αυτό χρηματοδότησης είναι ασφαλώς το ότι γίνεται 

κατορθωτό να καλυφθεί αμέσως ολόκληρη η επένδυση χωρίς να χρειάζεται καμιά 

εκταμίευση και συμμετοχή στο κόστος της εκ μέρους τους. Εκεί άρα όπου υπάρχει 

στενότητα κεφαλαίων, απόλυτη ή και σχετική, για τη διενέργεια της ζητούμενης 

επένδυσης, το leasing προσφέρεται ως ένα ιδιαίτερα κατάλληλο μέσο κάλυψης του 

κενού. Επιχειρήση π.χ. που στερείται ίδιων πηγών χρηματοδότησης ή που οι υπάρχουσες 

της είναι αναγκαίες για κεφάλαιο κίνησης ή για άλλες επενδύσεις, το ίδιο και όταν η 

προσφυγή σε ξένες πηγές για την άντληση κεφαλαίων, ιδιαίτερα δανεισμό, της είναι 

αδύνατη, δυσχερής ή ασύμφορη, το leasing είναι πολύ πιθανό να απομένει το μόνο ή το 

πιο ενδεδειγμένο μέσο για να βγεί από το αδιέξοδο.Υποστηρίζεται,δηλαδή ότι το 

χρηματοδοτικό leasing αποτελεί μία πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης ιδιαίτερα για 

επιχειρήσεις που έχουν υψηλή δανειακή επιβάρυνση και περιορισμένη πιστοληπτική 

ικανότητα.Αλλά και όταν ακόμη μια επιχείρηση έχει δυνατότητα προσφυγής σε 

δανεισμό, είναι πιθανό το leasing να αποτελεί την προτιμότερη λύση, αφού η ίδια δεν θα 

συμμετάσχει στο κόστος της επένδυσης –συμμετοχή που κυμαίνεται συνήθως γύρω στο 

20-40%(Η χρηματοδοτική μίσθωση συνήθως καλύπτει το 100% της αξίας του 

μηχανήματος ενώ στην περίπτωση μακροπρόθεσμου δανεισμού η επιχείρηση θα έπρεπε 

να δεσμεύσει ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι σπάνια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

υπερβαίνει το 60-70% του χρηματοδοτούμενου έργου)- και θα διατηρήσει αναλλοίωτη 

(θεωρητικά έστω) την πιστοληπτική ικανότητά της, με άθικτα και μη επιβαρυμένα 

εμπραγμάτως τα περιουσιακά στοιχεία της, όπως επίσης και ακέραιη τη θέση 

ρευστότητας ή τα κεφάλαιά της για πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων. Αλλά δεν 

αποκλείεται αυτή να μην μπορεί καν να προσφύγει σε δανεισμό, είτε εξαιτίας μη 

ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων για να υπαχθούν σε εμπράγματη ασφάλεια –ιδιαίτερα 

ακινήτων προς υποθήκευση ή προσημείωση- είτε και εξαιτίας ήδη υπερβάρυνσής τους με 

αυτή, οπότε και πάλι η χρηματοδότηση της επένδυσης με leasing να καταλήγει να είναι ή 

μόνη εφικτή λύση. 

 Το ότι πάλι η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να εκταμιεύσει αμέσως ολικά ή 

μερικά, την αξία του εξοπλισμού που επιθυμεί να προμηθευτεί,σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις όπως προσημειώσεις, 

υποθήκες, κ.λ.π. ενώ εφαρμόζονται μειωμένα δικαιώματα συμβολαιογράφων όταν αυτό 

χρειασθεί και οι συμβάσεις leasing δεν επιβαρύνονται σε αντίθεση με τα δάνεια, με τον 

ειδικό φόρο Τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο,αποτελεί ένα σημαντικότατο κίνητρο 

και δυνατότητα ταυτόχρονα για την επίτευξη εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος –όχι κατ’ 

ανάγκη απαρχαιωμένου- ιδιαίτερα όταν αυτό συνιστά κρίσιμο συντελεστή για την 

ανταγωνιστικότητά της όπως στην περίπτωση επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας. 

Αλλά ιδιαίτερα για τις «μικρομεσαίες» επιχειρήσεις, όπου τα προβλήματα αυτά, 

και κυρίως η έλλειψη ακινήτων για να παραχωρηθούν σε εμπράγματη ασφάλεια, 

εμφανίζονται συχνότερα και σε αυξημένη οξύτητα, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο ρόλος 

που μπορεί να παίξει το leasing για την επίτευξη των σκοπών αυτών, της προμήθειας 

δηλ. του απαραίτητου μηχανισμού εξοπλοσμού ή της ανανέωσης του υπάρχοντος με νέο 



σύγχρονης τεχνολογίας, είναι κυριολεκτικά πρωταγωνιστικός, πολύ περισσότερο αν 

ληφθεί υπόψη και η εγγενής αδυναμία των επιχειρήσεων αυτών να ανοιχθούν στην 

κεφαλαιαγορά με ομόλογα για να πορισθούν απ’ αυτήν τα αναγκαία για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης κεφάλαια.Αλλά ταυτόχρονα,η μέθοδος της 

χρηματοδοτικής μισθώσεως μπορεί να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση πάγιων 

στοιχείων σχετικά μικρής αξίας, όπου η συνομολόγηση δανείου για την αγορά τους είναι 

ασύμφορη.Οι Τράπεζες π.χ. είναι συχνά απρόθυμες να χορηγούν πολύ μικρά 

μακροπρόθεσμα δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις γιατί το κόστος επεξεργασίας ενός 

τέτοιου δανείου είναι σχετικά μεγάλο και η διαδικασία ελέγχου τίτλων και εγγραφής 

υποθήκης ή προσημειώσεως είναι χρονοβόρος και συνεπάγεται ένα υψηλό πάγιο κόστος. 

 Η εξάρτηση εξάλλου συνήθως των εταιρειών leasing από μεγάλους 

χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, ιδιαίτερα Τράπεζες, όπως επίσης και η εξειδίκευσή τους 

στο είδος αυτό της χρηματοδότησης –ή, όχι σπάνια, και σε ορισμένο είδος 

κεφαλαιουχικών αγαθών- αποτελεί παράγοντα μείωσης του κόστους της επένδυσης μέσω 

εξευρέσεως φθηνότερων κεφαλαίων, αλλά και παραπέρα μείωσης του τιμήματος 

πώλησης των αγαθών από τους προμηθευτές τους, τόσο από το λόγο τυποποίησής τους 

όσο και από το λόγο αύξησης των πωλήσεών τους. 

Πέρα από αυτά,το υψηλό κόστος της σύμβασης leasing μετριάζεται αισθητά λόγω 

των φορολογικών πλεονεκτημάτων της, που αποτελούν ίσως το ισχυρότερο κίνητρο για 

τη σύναψή της.Τα φορολογικά πλεονεκτήματα, που βέβαια εξαρτώνται από τη 

νομοθεσία της κάθε χώρας αλλά συνήθως συγκλίνουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις –ακόμη και 

μέχρι τη θέση διαφόρων φοροαπαλλαγών και γενικότερα κινήτρων- με στόχο την 

αύξηση μέσω του θεσμού αυτού των επενδύσεων, και ιδιαίτερα με την παρεχόμενη σ’ 

αυτόν δυνατότητα έκπτωσης ολόκληρου του ποσού των καταβαλλόμενων μισθωμάτων 

ως λειτουργικής δαπάνης, σε αντίθεση με την έκπτωση μόνο του τόκου και αποσβέσεων 

που γίνεται σε κοινό δανεισμό, προστίθεται στα άλλα πλεονεκτήματα που το leasing 

προσφέρει στους επενδυτές αφού συνιστούν λόγο έμμεσης μείωσης του συνολικού 

κόστους της επένδυσης. 

  Επίσης, αποφεύγονται τα έξοδα σύστασης εμπράγματης ασφάλειας σε προσφυγή 

στο μέσο του δανεισμού,η τυχόν αστάθεια του κόστους του τραπεζικού δανεισμού μέσω 

μιας μελλοντικής αύξησης των επιτοκίων χορηγήσεων κλπ.ενώ δεν μπορεί να 

παραβλέψει κανείς την ταχύτητα εδώ και απλούστευση των διατυπώσεων στην 

πραγματοποίηση της επένδυσης, τη δεδομένη στο χρόνο αυτό καθαρή θέση της 

επιχείρησης, τη διατήρηση με το leasing αμείωτης της ρευστότητάς της και την 

αποδοτικότητα της επένδυσης στο χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης.  

 . Παραπλήσια πλεονεκτήματα παρέχει και το leasing σε ακίνητα, όπου όχι μόνο 

επέκταση των πάγιων εγκαταστάσεών τους αλλά ακόμη και απαρχής μια ολόκληρη νέα 

παραγωγική μονάδα, όπως λ.χ. εργοστάσιο, ξενοδοχειακό συγκρότημα κλπ., γίνεται 

εφικτό να παραδοθεί έτοιμη, «με το κλειδί», από ειδικευμένες στο είδος τέτοιες 

χρηματοδότριες επιχειρήσεις, στον επενδυτή, ο οποίος χωρίς να εκταμιεύσει στο αρχικό 

στάδιο, το ίδιο όπως και στο leasing κινητών, κανένα ποσό, μπορεί να αποκτήσει τη 

χρήση της και να επιστρέψει το ποσό με το οποίο χρηματοδοτήθηκε, με τις προσόδους 

από την εκμετάλλευσή της, με πρόβλεψη ακόμη παροχής σ’ αυτόν και μιας «περιόδου 

χάριτος» στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της ή αυξομοίωσης των «μισθωμάτων», ανάλογα 

με την αναμενόμενη εποχιακή αιχμή ανάπτυξης και ύφεσης της δραστηριότητάς της, σε 

τρόπο ώστε να μη βρεθεί σε επικίνδυνο σημείο μειωμένης ρευστότητας. 



 Τέλος με την ιδιαίτερα στα ακίνητα συνηθιζόμενη μορφή του sale and leaseback, 

επιτυγχάνεται άνετα η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, 

όταν αυτό είτε λείπει τελείως είτε βρίσκεται σε οριακό επίπεδο και, αντίστοιχα, η 

ρευστοποίηση μιας υπερπαγιοποίησης. 

 Από την άλλη πλευρά,προβλέπονται πολλά πλεονεκτήματα και για την εταιρία 

leasing.Με άλλα λόγια,η εταιρία leasing διαθέτει ένα ιδιαίτερα σηματικό πλεονέκτημα με 

το να χρηματοδοτεί με τη μέθοδο αυτή –που, με τη σειρά του, προκαλεί και άλλες 

ευνοϊκές γι’ αυτήν επιπτώσεις- και συγκεκριμένα ότι αυτό το ίδιο το αποκτώμενο απ’ 

αυτή πράγμα, συνιστά την ασφάλειά της. 

   Η ασφάλεια αυτή συγκεκριμένα, εμπράγματης φύσης, αφού στηρίζεται στο δικαίωμα 

της κυριότητας, αποτελεί ένα καταρχήν εξαίρετο μέσο προστασίας της, αλλά και 

πλεονεκτικό συνάμα σε σύγκριση με τα άλλα γνωστά μέσα εμπράγματης υφής δηλ. την 

υποθήκη και προσημείωση στα ακίνητα και το (πλασματικό) ενέχυρο στα κινητά. Κι 

αυτό καθόσον:  

   α)  Η σύσταση του δικαιώματος είναι απλούστατη –όταν- τουλάχιστον πρόκειται για 

κινητά –επερχόμενη με μόνη την πραγματοποίηση της αγοράς απ΄αυτήν του πράγματος, 

κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον παράγοντα χρόνο, αφού καμιά ανάγκη δεν 

υπάρχει για την απασχόληση ειδικευμένων νομικών συμβούλων σε ελέγχους τίτλων, 

σύσταση της υποθήκης, αναμονή της έκδοσης και έλεγχο των σχετικών ποιστοποιητικών 

κλπ. όσο και για το ζήτημα της μη επιβάρυνσης του κόστους της επένδυσης με τα 

συναφή έξοδα.  

   β) Η «πραγμάτωση» του δικαιώματος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

του μισθωτή, γίνεται επίσης ταχύτερα, αφού είναι απαλλαγμένη από τη βραδυκίνητη 

διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού σε επιβαρυμένα με 

υποθήκη ή ενέχυρο πράγματα, συνιστάμενη εδώ στην αφαίρεση απλώς και μόνο του 

μίσθιου πράγματος από τα χέρια του μισθωτή και παράδοσή του στην εταιρία leasing. –ή 

στην αποβολή του μισθωτή και εγκατάστασή της σ’ αυτό αν πρόκειται για ακίνητο- με 

τη συνδρομή του αρμόδιου οργάνου τηε εκτέλεσης. 

   γ) Επιπλέον, από το ότι η εκτέλεση αυτή είναι «άμεση», συνιστάμενη, όπως αμέσως 

πιο πάνω ειπώθηκε, στην αφαίρεση του κινητού από το μισθωτή ή στην αποβολή του 

από το ακίνητο, η εταιρία leasing αποκτώντας αυτούσιο το πράγμα μπορεί να υπολογίσει 

σε ολόκληρη την αξία του, σε αντίθεση με ό,τι θα συνέβαινε αν η ασφάλειά της 

συνίστατο σε υποθήκη ή ενέχυρο, αφού τότε ένα μέρος και μόνο της αξίας του από την 

αναγκαστική εκποίησή του θα της αποδιδόταν, μετά από την αφαίρεση φόρων, τελών, 

αφανών απαιτήσεων γενικών προνομιούχων πιστωτών (όπως εργατοϋπαλλήλων, 

Δημοσίου, Κοινωφελών Οργανισμών) και τυχόν προηγούμενων άλλων εμπραγμάτως 

ασφαλισμένων πιστωτών. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



    ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ LEASING. 

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΤΑΒΑΣ ΤΟΥ 1988. 
 

 

Το Μάιο του 1988 συνήλθε στην Οττάβα του Καναδά διεθνής διπλωματική 

συνδιάσκεψη για το διεθνές leasing,στην οποία και υιοθετήθηκε το σχετικό σχέδιο 

διεθνούς σύμβασης του Unidroit που ιδρύθηκε το 1926 και αποτελεί έναν 

διακυβερνητικό οργανισμό(με 63 κράτη να αποτελούν μέλη του) για την ενοποίηση του 

ιδιωτικού δικαίου και κυρίως του εμπορικού,με έδρα την περιοχή AldoBrandini στην 

Ρώμη. 

Η θέσπιση ενιαίων νομικών κανόνων για τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα μέρη και αυτών έναντι των τρίτων,όταν πρόκειται για διεθνές 

leasing,όταν δηλαδή ο επενδυτής-μισθωτής συμβάλλεται με χρηματοδοτικό οίκο που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα βοηθάει αποφασιστικά στην ομαλή εξέλιξη της 

συναλλαγής.Επίσης,ως λόγοι συγκεκριμένα που επέβαλαν στα συμβαλλόμενα κράτη-

μέλη να καθορίσουν ορισμένους ενιαίους κανόνες για τη δικαιοπραξία του διεθνούς 

leasing αναφέρονται η μέριμνα για ισόρροπη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

προσώπων που συμμετέχουν στη συναλλαγή αυτή,κι από την άλλη η ανάγκη 

προσαρμογής των νομικών κανόνων που διέπουν συνήθως τη σύμβαση της μίσθωσης 

στις χαρακτηριστικές τριγωνικές σχέσεις που οι συναλλαγές του leasing δημιουργούν. 

Έτσι,ευθύς εξαρχής προκύπτει ότι επιδιώκεται,μεταξύ άλλων,να γίνει 

αναμφίβολο ότι το leasing συνιστά μια σύμβαση μίσθωσης,ιδιαίτερης όμως φύσης 

εξαιτίας των τριγωνικών σχέσεων που δημιουργούνται κατ’ανάγκη με την παρεμβολή 

του τρίτου προμηθευτή και της απόκτησης του προς εκμίσθωση πράγματος 

απ’αυτόν.Παράλληλα,παρά την παραδοχή του χρηματοδοτικού-άρα και πιστωτικού-

χαρακτήρα της σύμβασης leasing,ο νομοθέτης επιβάλλει το μισθωτικό χαρακτήρα της 

σύμβασης ως προέχοντα σε σχέση μ’εκείνον της πίστωσης προς χάρη του ασθενέστερου 

κατά τεκμήριο συμβαλλόμενου μέρους,που είναι ο μισθωτής, και για επίτευξη της 

διακηρυσσόμενης στο προοίμιο ισόρροπης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 

συμμετεχόντων στη συναλλαγή. 

  

 

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

 

Στο άρθρο 1 δεν περιέχεται ορισμός της δικαιοπραξίας του leasing αλλά 

καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του που το διαφοροποιούν από άλλες 

παραπλύσιες μ’αύτο συναλλακτικές μορφές, όπως αυτά εχουν περιγραφεί  παραπάνω 

στην παρούσα, με απόκλιση μόνο σε ό, τι αφορά τη θέση option αγοράς ή αναμίσθωσης 

υπέρ του  μισθωτή που, σε αντίθεση με ορισμένα δίκαια της ηπειρωτικής, αλλά σε 

αρμονία με άλλα και ιδίως μ’κείνα του αγγλοσαξωνικού συστήματος δικαίου, η δ.σ. δεν 

την καθιστά υποχρεωτική. 

Συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει στην παρ.1 ότι η παρούσα δ.σ. διέπει τη σύμβαση 

του leasing για την οποία ο χρηματοδότης οίκος συνάπτει με τις οδηγίες του λήπτη και 

με όρους της αποδοχής του μια σύμβαση προμήθειας ενός αγαθού, που το παρέχει 

σ’αυτόν με το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί έναντι καταβολής μισθωμάτων σύμφωνα με 



την σύμβαση leasing που συνάπτει μαζί του και η οποία (παρ.2) παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά:α) η επιλογή του υλικού και του προμηθευτή να γίνεται κατά κύριο λόγο 

από το λήπτη ,β) η απόκτηση του υλικού να ανατίθεται στον εκμισθωτή οίκο με τη 

σύμβαση leasing που έχει ήδη συναφθεό ή θα συναφθεί, και της οποίας ο προμηθευτής 

έχει γνώση και γ) τα μισθώματα που συμφωνούνται, έχουν υπολογισθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα η ολοκληρωτική ή κατά ένα σημαντικό μέρος 

απόσβεση του κόστους του υλικού.Παράλληλα,η παρ.4 θέτει τον αυτονόητο περιορισμό 

ότι η διεθνής σύμβαση διέπει το leasing οποιουδήποτε υλικού εξοπλισμού,αρκεί να μην 

χρησιμοποιηθεί για προσωπική,οικογενειακή ή οικιακή χρήση.  

Ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης απέφυγε τον όρο «πώληση» και 

χρησιμοποίησε τον όρο «προμήθεια» σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν αποκλείεται η 

δυνατότητα,η εταιρία leasing να μην απέκτησε κατασκευασμένο το πράγμα αλλά να 

παρήγγειλε την κατασκευή του ή ακόμη διότι δεν απέκτησε η ίδια το πράγμα από τον 

προμηθευτή αλλά από μια άλλη εταιρία leasing(με μισθωτική σχέση) στην οποία αυτή 

απευθύνθηκε,σε τρόπο ώστε να γίνει υπεκμισθώτρια και ο επενδυτής 

υπεκμισθωτής.Αυτό άλλωστε,προβλέπει και το άρθρο 2 όπου ορίζεται ότι η διεθνής 

σύμβαση εφαρμόζεται για την κάθε κατά σειρά σύμβαση leasing που καταρτίστηκε,σαν 

να είναι προμηθευτής γι’αυτές το πρόσωπο από το οποίο η πρώτη εταιρία leasing 

απέκτησε το υλικό και η σύμβαση,που με βάση της αποκτήθηκε το υλικό,αντίστοιχα η 

σύμβαση προμήθειας. 

Με το άρθρο 3 εξάλλου ορίζεται ότι η διεθνής σύμβαση εφαρμόζεται όταν η 

χρηματοδότρια εταιρία και ο μισθωτής έχουν την εγκατάστασή τους σε διαφορετικά 

κράτη και: α) τα κράτη αυτά,όπως και το κράτος όπου ο προμηθευτής έχει την 

εγκατάσταση του,είναι συμβαλλόμενα (στη διεθνή σύμβαση) κράτη ή β) η σύμβαση 

προμήθειας και η σύμβαση leasing διέπονται από το νόμο ενός συμβαλλόμενου κράτους. 

Επομένως, για την εφαρμογή των διατάξεων της δ.σ. προϋποτίθεται συνύπαρξη 

δύο στοιχείων: πρώτον του τοπικού στοιχείου της εγκατάστασης του λήπτη και της 

εταιρίας leasing- όχι του προμηθευτή – σε διαφορετικά κρατη, και δεύτερον της 

υπαγωγής στη διεθνή σύμβαση των κρατών όπου αυτοί και ο προμηθευτής είναι 

εγκατεστημένοι ή, πάντως, της υπαγωγής των δύο συμβάσεων στο δίκαιο ενός 

συμβαλλομένου στη διεθνή σύμβαση κράτους. Το τελευταίο μπορεί να συμβαίνει είτε με 

βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου είτε όμως και όταν, με βάση 

ρητούς όρους των δύο συμβάσεων –προμηθείας και χρηματοδοτικής – τα μέρη ορίζουν 

ότι θα εφαρμόζεται γι’ αυτές το δίκαιο ενός κράτους που έχει γίνει συμβαλλόμενο στη 

διεθνή σύμβαση. 

Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η σύμβαση δεν παύει να εφαρμόζεται από μόνο το 

γεγονός της τυχόν ενσωμάτωσης ή προσαρμογής του υλικού σε ακίνητο ενώ στο άρθρο 5 

τονίζεται ότι οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης δεν τίθενται ως υποχρεωτικό δίκαιο 

αλλά ως ενδοτικό ,με δυνατότητα επομένως διαφορετικής ή και αντίθετης συμβατικής 

ρύθμισης.Ο κανόνας αυτός είναι αναμφισβήτα σωστός,αφού όχι μόνο διόλου δεν 

αποκλείεται,σε μια συγκεκριμένη περίπτωση,οι συνθήκες και τα συμφέροντα των 

συμβαλλομένων να επιβάλουν να αποστούν από τη ρύθμιση,αλλά και διότι δεν θα 

έπρεπε να παρεμποδισθεί η ελεύθερη εξέλιξη του θεσμού έως την τελική διαμόρφωσή 

του,με την επιβολή κανόνων δικαίου που αργότερα δεν θα συμπορεύονταν με μεταβολές 

που ενδέχεται να ακολουθήσουν. 



Ειδικότερα,με τη διάταξη αυτή,ναι μεν ορίζεται(παρ.1) ότι η εφαρμογή της 

διεθνούς σύμβασης δεν μπορεί να αποκλεισθεί παρά μόνο εφόσον συναινούν σε κάτι 

τέτοιο τόσο τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση προμήθειας όσο και στη σύμβαση leasing 

μέρη,αλλά ότι(παρ.2)όταν αυτό δεν συνέβη,τα μέρη μπορούν πάντως στις αμοιβαίες 

σχέσεις τους να συμφωνήσουν κατά κανόνα διαφορετικά απ’ό,τι ορίζεται στις διατάξεις 

της.Κατ’εξαίρεση,ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν 

διαφορετικά απ’ό,τι προβλέπεται στην παρ.3 του άρ.8(αναφορικά με τη δυνατότητα 

συμφωνίας απαλλαγής της εταιρίας leasing από την ευθύνη της για ύπαρξη νομικών 

ελαττωμάτων του μισθωμένου κινητού όταν αυτά οφείλονται σε δόλο ή βαρύ πταίσμα 

της) και στις παρ.3 και 4 του άρθρου 13(αναφορικά με τη μη δυνατότητα συμφωνίας 

ισχύος ποινικής ρήτρας σε όσο μέρος αυτή είναι υπέρμετρη). 

Στη συνέχεια, με το άρθρο 6 επιλύεται το ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων 

της διεθνούς σύμβασης.Πιο αναλυτικά,το άρ.6 ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι για την 

ερμηνεία των διατάξεων θα λαμβάνονται υπόψη το αντικείμενο της διεθνούς 

σύμβασης,οι σκοποί της,ο διεθνής χαρακτήρας της και η αναγκαιότητα να προαχθεί η 

ενότητα της εφαρμογής της,όπως επίσης και να διασφαλισθεί ο σεβασμός της καλής 

πίστης στο διεθνές εμπόριο.Συμπληρωματικά αναφέρεται στην παρ.2 ότι σε τυχόν 

ασάφεια διατάξεων της διεθνούς σύμβασης τα σχετικά ζητήματα θα ρυθμίζονται με βάση 

τις γενικές αρχές από τις οποίες αυτή εμπνέεται ή,σε έλλειψη τέτοιων αρχών,σύμφωνα με 

τον εφαρμοστέο κατά τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου νόμο. 

Τα άρθρα 7-14 της διεθνούς σύμβασης αναφέρονται στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων στη σύμβαση διεθνούς leasing.Το πρώτο από τα 

άρθρα αυτά περιέχει ορισμούς αναφορικά με το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας της 

εταιρίας leasing πάνω στο μίσθιο κινητό και το αντιτάξιμό του σε περίπτωση πτώχευσης  

του λήπτη, καθώς επίσης και έναντι των πιστωτών του. Ειδικότερα, στην παρ.1 του 

άρθρου 7 ορίζεται ότι τα εμπράγματα δικαιώματα της εκμισθώτριας εταιρίας leasing στο 

υλικό είναι αντιτάξιμα στο σύνδικο της πτώχευσης και στους πιστωτές του λήπτη, 

περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι κάτοχοι ενός εκτελεστού τίτλου, προσωρινού ή 

οριστικού. 

  Έτσι το δικαίωμα της εταιρίας leasing διατηρείται άθικτο και αντιτάξιμο στις 

περιπτώσεις αυτές, όπως άλλωστε αρμόζει, αφού πρόκειται για δικαίωμα εμπράγματης 

υφής. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η διεθνής σύμβαση δεν περιέχει, και σωστά, διάταξη 

για αυτοδίκαιη καταγγελία ή για δημιουργία λόγου καταγγελίας της σύμβασης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επερχόμενη πτώχευση του μισθωτή με συνέπεια τότε τον 

αποχωρισμό του πράγματος και τη διακοπή της συμμετοχής του στην παραγωγική 

διαδικασία για την οποία αποκτήθηκε και τάχθηκε, αλλά απλώς και μόνο για το 

αντιτάξιμο του δικαιώματος της εταιρίας leasing πάνω στο πράγμα, τόσο έναντι του 

συνδίκου, ως εκπροσώπου της ομάδας των πιστωτών του μισθωτή, όσο και γενικότερα 

έναντι των πιστωτών του, οι οποίοι δεν μπορούν να υποληφθούν σ’ αυτό θεωρώντας το, 

ο πρώτος ως στοιχείο της πτωχευτικής περιουσίας και οι άλλοι ως στοιχείο της 

περιουσίας του οφειλέτη τους, υποκείμενο σε κατάσχεση προς ικανοποίησή τους . 

 Στην επομένη παρ.2 του άρθρου 7 ορίζεται ότι όταν ο νόμος που εφαρμόζεται σε 

μια συγκεκριμένη περίπτωση, θέτει ως προϋπόθεση για το αντιτάξιμο των εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων της εταιρίας leasing έναντι του συνδίκου και των πιστωτών του λήπτη, την 

τήρηση ορισμένης δημοσιότητας, τα δικαιώματα της – εννοείται αλλού εγκατεστημένης 

– εταιρίας leasing δεν αντιτάσσονται παρά μόνο εφόσον τηρηθεί η δημοσιότητα αυτή.Με 



ιδιαίτερη λεπτολογία η διάταξη, στην επόμενη παρ. 3, ορίζει ποιος είναι κάθε φορά ο 

εφαρμοστέος νόμος για τα θέματα αυτά. 

Ως βασικό κριτήριο η διεθνής σύμβαση παίρνει το τοπικό στοιχείο αναφορικά με 

το πράγμα, ορίζοντας ότι εφαρμόζεται το δίκαιο εκείνο του κράτους όπου αυτό έχει 

τοποθετηθεί (και όχι της εγκατάστασης του λήπτη). Εξαιρετικά όμως, όταν πρόκειται για 

πλοία και αεροσκάφη, ορίζεται ότι εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους, στο μητρώο του 

οποίου αυτά έχουν καταχωρηθεί, με άλλα λόγια το δίκαιο της εθνικότητας που έχουν 

αποκτήσει, ή για κινητά που κανονικά μπορούν να μετατοπισθούν  από ένα κράτος σε 

άλλο, όπως λ.χ. κινητήρες αεροσκαφών, το δίκαιο του κράτους της κύριας εγκατάστασης 

του λήπτη. 

 Στο επόμενο άρθρο 8 της διεθνούς σύμβασης  περιέχεται ο κανόνας, σε αντίθεση 

με τα ισχύοντα σε κοινή μίσθωση η σε άλλες μορφές  leasing μη χρηματοδοτικού, ότι η 

εταιρία leasing είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το υλικό  έναντι 

του λήπτη – εκτός κι αν αυτός υποστεί ζημία εξαιτίας τυχόν ανάμιξής της στην επιλογή 

του υλικού, των χαρακτηριστικών ή του προμηθευτή – όπως επίσης και έναντι τρίτων με 

την ιδιότητά της ως εκμισθώτριας(ρητά ορίζεται ότι η απαλλαγή δεν περιλαμβάνει και 

την περίπτωση ευθύνης της εταιρίας leasing με άλλη ιδιότητά της,όπως εκείνη του 

κυρίου του πράγματος). 

  Ο κανόνας όμως αυτός δεν είναι απαλλαγμένος και από άλλες εξαιρέσεις και 

ρητά ορίζεται στην παρ.1 ότι ισχύει με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της διεθνούς 

σύμβασης .Τέτοιες διατάξεις είναι αφενός μεν η ακολουθούσα στο άρθρο αυτό παρ.2, 

ειδικά για τα νομικά ελαττώματα του πράγματος, για τα οποία τίθεται η αρχή ότι η 

εταιρία leasing  είναι υπεύθυνη για διατάραξη της κατοχής του λήπτη εκ μέρους τρίτου 

προσώπου που έχει δικαίωμα κυριότητας ή ένα υπέρτερο δικαίωμα ή που ασκεί δικαίωμα 

– άρα όχι όταν απλώς και μόνο το προβάλλει – και εφόσον το δικαίωμα αυτό ή η αξίωση 

δεν προέρχεται από πράξη ή παράλειψη του λήπτη, και αφετέρου εκείνη του άρθρου 12. 

 Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, σε περίπτωση μη παράδοσης ή 

καθυστερημένης παράδοσης ενός υλικού που δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση 

προμηθείας, ο λήπτης έχει το δικαίωμα έναντι της εταιρίας leasing να το αρνηθεί ή και 

να λύσει τη χρηματοδοτική μίσθωση, και αυτή, αντίστοιχα, το δικαίωμα να επιδιώξει την 

υποχρέωσή της να παραδοθεί το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας, σαν ο 

λήπτης να είχε αγοράσει απ’ αυτήν το υλικό με τους όρους της σύμβασης προμηθείας. 

Και γενικότερα, ορίζεται στην επόμενη παρ.2, ότι τα δικαιώματα αυτά του λήπτη και της 

εταιρίας leasing ασκούνται και χάνονται με τους ίδιους όρους σαν να είχαν καταρτίσει 

αυτοί τη σύμβαση πώλησης με τους ίδιους όρους της σύμβασης προμήθειας. 

 Ο μισθωτής  μπορεί (παρ.3) να μην πληρώνει τα συμφωνημένα μισθώματα έως 

ότου η εταιρία leasing εκπληρώσει την υποχρέωσή της να παραδώσει το υλικό 

συμφωνημένα με τους όρους της προμηθείας, και, αν λύσει τη σύμβαση, μπορεί (παρ.4) 

να αναζητήσει όλα τα μισθώματα και όσα άλλα ποσά πλήρωσε προκαταβολικά, 

μειωμένα όμως σε ένα εύλογο ποσό, στην περίπτωση που χρησιμοποίησε το υλικό και 

ανάλογα με το όφελος που είχε από το λόγο αυτό. Επομένως, με τη διατύπωση που 

χρησιμοποιήθηκε για «υλικό μη ανταποκρινόμενο στη σύμβαση προμήθειας», 

καλύπτεται τόσο η περίπτωση παράδοσης υλικού που δεν έχει τις συνομολογημένες 

ιδιότητες όσο και εκείνη της ύπαρξης εξαρχής ή της εμφάνισης σ’ αυτό αργότερα 

πραγματικών ελαττωμάτων, όπως το τελευταίο συνάγεται και από την παρεχομένη 

δυνατότητα λύσης της σύμβασης  μετά τη γενομένη ήδη χρήση του υλικού. 



 Τόσο η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8, αναφορικά με την ευθύνη της εταιρίας 

leasing για προσβολή της χρήσης από τρίτον, όσο και εκείνη του άρθρου 12 για 

ενεργοποίηση της υποχρέωσης του μισθωτή καταβολής μισθωμάτων μόνο εφόσον του 

παραδοθεί κανονικά το πράγμα και όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση προμήθειας και, 

ακόμη περισσότερο, για δικαίωμα λύσης της σύμβασης leasing στην αντίθετη 

περίπτωση, μαρτυρούν αυτό που ήδη έχει τονισθεί ότι ο νομοθέτης της διεθνούς 

σύμβασης  αντιλαμβάνεται το θεσμό και ως μίσθωση, με συνέπεια η εταιρία leasing να 

φέρει σε κατάληξη, πέρα από το χρηματοδοτικό, και τους κινδύνους αυτούς, ενώ ο 

τονισμός στο άρθρο 8 παρ.1 ότι πέρα από τις παραπάνω εξαιρετικές περιπτώσεις, η 

εταιρία leasing  δεν φέρει καμιά ευθύνη και κίνδυνο για το υλικό – κανόνας που 

δικαιολογείται από το χρηματοδοτικό και μεσολαβητικό ρολό της και στην, από το λόγο 

αυτό, μη ανάμιξή της στην επιλογή του προμηθευτή και του υλικού- αποτελεί εκδήλωση 

του νομικού φαινόμενου του leasing ότι ναι μεν συνιστά μίσθωση, άλλα εντούτοις 

ιδιαίτερης φύσης, εξαιτίας της παρεμβολής σε αυτήν και του στοιχείου της πίστωσης. 

 Στο άρθρο 9 αναγράφεται η βασική υποχρέωση του λήπτη αναφορικά με το 

υλικό, να μεριμνά γι' αυτό και να το χρησιμοποιεί κανονικά, διατηρώντας το στην 

κατάσταση που του παραδόθηκε, λαμβανομένης υπόψη της φθοράς από τη συνηθισμένη 

χρήση και κάθε άλλης συμφωνημένης από τα μέρη μεταβολής του και, ακόμη, να της το 

επιστρέψει στην κατάσταση αυτή στο τέλος της σύμβασης, εφόσον δεν ασκήσει το 

δικαίωμα αγοράς του πράγματος ή αναμίσθσής του για μια παραπέρα χρονική περίοδο. 

Από τη διατύπωση της διάταξης, «to hold the equipment on lease», προκύπτει ότι κατά 

τους συντάκτες της διεθνούς σύμβασης  η νέα σύμβαση είναι, το ίδιο όπως και η αρχική, 

χρηματοδοτική και όχι κοινή μίσθωση. 

 Με το άρθρο 10 εισάγεται η αναφερθείσα πιο πάνω καινοτομία της διεθνούς 

σύμβασης  με την οποία παρέχεται η δυνατότητα και στο λήπτη,  αν και δεν συνδέεται 

συμβατικά με τον προμηθευτή, να στραφεί απευθείας εναντίον του, αξιώνοντας την 

εκπλήρωση των υποχρεώεσών του από τη σύμβαση προμήθειας και την αποκατάσταση 

των ζημιών του που προκλήθηκαν από μη εκπλήρωσή τους, σαν να ήταν αυτός ο ίδιος 

αντισυμβαλλόμενος σ’ αυτή μέρος. Ρητά τέλος, στην παρ.2 της διάταξης, ορίζεται ότι 

μ’αυτή δεν παρέχεται στο λήπτη και το δικαίωμα αναστροφής ή ακύρωσης της σύμβασης 

προμήθειας χωρίς τη συναίνεση της εταιρίας L.  

Εξάλλου, με το επόμενο άρθρο 11 παρέχεται η διευκρίνιση ότι καμιά τροποποίηση όρου 

της σύμβασης προμήθειας που έγινε αποδεκτός από το λήπτη δεν μπορεί να επιφέρει 

βλάβη στα δικαιώματα του που απορρέουν απ΄ αυτή σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση, αν 

δεν συγκατατεθεί στην τροποποίηση αυτή. 

 Μεγάλης σημασίας είναι και το άρθρο 13 της διεθνούς σύμβασης  που 

αναφέρεται στα παρεχόμενα δικαιώματα της εταιρίας L. σε τυχόν ανώμαλη εξέλιξη της 

συναλλαγής, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του λήπτη. 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο αυτό ορίζεται (παρ.1) ότι σε μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του λήπτη, η εταιρία L. μπορεί να αξιώσει τα καθυστερημένα μισθώματα, 

με τους τόκους τους κ.λπ.. Σε περίπτωση όμως ουσιώδους παράβασης, δικαιούται 

(παρ.2) να αξιώσει επιπλέον και τα μελλοντικά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην 

(παρ.5), εφόσον κάτι τέτοιο προβλέφτηκε από τη σύμβαση, ή να καταγγείλει τη σύμβαση 

και μετά την καταγγελία: α) να αναλάβει το υλικό, και β) να εισπράξει ως αποζημίωση 

το ποσό εκείνο που θα τη θέσει στην κατάσταση που θα βρισκόταν αν ο λήπτης είχε 

εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σύμβαση. 



 Με την παρ.4 που ακολουθεί ορίζεται, σε απόλυτη αλληλουχία με τα παραπάνω, 

ότι όταν η εταιρία leasing καταγγείλει τη σύμβαση, δεν μπορεί να θέσει σε ισχύ μια 

ρήτρα της που προβλέπει την πληρωμή τότε του αντίστοιχου ποσού των μελλοντικών 

μισθωμάτων, παρά μόνο σε όσο μέτρο μπορούν αυτά να ληφθούν υπόψη για τον 

υπολογισμό της αποζημίωσης που είναι δυνατό να πληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, τις οποίες με ρητή απαγορευτική διάταξη, δεν 

μπορούν τα μέρη να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν κατ΄ αποτέλεσμα.Έτσι, εταιρία 

leasing καταγγέλλοντας τη σύμβαση δεν μπορεί να εισπράξει, επιπλέον των μέχρι τότε 

ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων και της αξίας του αναληφθέντος απ΄ αυτήν πράγματος, και 

όλα τα μελλοντικά μισθώματα ως αποζημίωσή της, αφού τότε θα κατέληγε να υπερβαίνει 

το όριο του εδαφ. β’  της παρ.2 και να εισπράττει περισσότερα από όσα σε ομαλή 

εξέλιξη της σύμβασης. Μάλιστα, στην τελευταία παρ.6 του άρθρου ορίζεται ότι η εταιρία 

leasing  δεν μπορεί να εισπράξει αποζημίωση στο μέτρο που δεν πήρε όλες τις αναγκαίες 

προφυλάξεις για να μειώσει τη ζημιά της. 

Στο τελευταίο άρθρο 14 των ουσιαστικών δατάξεων της διεθνούς σύμβασης  

ορίζεται ότι η εταιρία leasing μπορεί να συνομολογήσει ασφάλειες πάνω στο υλικό, όπως 

επίσης και να μεταβιβάσει μερικά ή ολικά τα δικαιώματά της πάνω σ΄ αυτό ή να 

εκχωρήσει όσα απορρέουν από τη σύμβαση leasing,δηλαδή (βασικά) τα μισθώματα, 

δυνατότητα που έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνομολόγηση συμβάσεων χρηματοδοτικών 

μισθώσεων εξαιρετικά υψηλού κόστους, οπότε γίνεται αναγκαία η προσφυγή από την 

εταιρία leasing.σε δανεισμό για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου για την απόκτηση 

του πράγματος χρηματικού ποσού. Αντίστοιχα, στην παρ.2 της διάταξης ορίζεται ότι και 

ο μισθωτής μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του υλικού ή και κάθε άλλο 

δικαίωμά του που απορρέει από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με τον όρο όμως 

της συναίνεσης σ΄ αυτό της εταιρίας L. και με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. 
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UNIDROIT Convention on International Financial Leasing  
(Ottawa, 28 May 1988)  

 
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,  

RECOGNISING the importance of removing certain legal impediments to the international 
financial leasing of equipment, while maintaining a fair balance of interests between the different 
parties to the transaction,  

AWARE of the need to make international financial leasing more available,  

CONSCIOUS of the fact that the rules of law governing the traditional contract of hire need to be 
adapted to the distinctive triangular relationship created by the financial leasing transaction,  

RECOGNISING therefore the desirability of formulating certain uniform rules relating primarily to 
the civil and commercial law aspects of international financial leasing,  

HAVE AGREED as follows:  

 

CHAPTER I - SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS 
Article 1 

1. - This Convention governs a financial leasing transaction as described in paragraph 2 in which 
one party (the lessor),  

(a) on the specifications of another party (the lessee), enters into an agreement (the supply 
agreement) with a third party (the supplier) under which the lessor acquires plant, capital goods 
or other equipment (the equipment) on terms approved by the lessee so far as they concern its 
interests, and  

(b) enters into an agreement (the leasing agreement) with the lessee, granting to the lessee the 
right to use the equipment in return for the payment of rentals.  

2. - The financial leasing transaction referred to in the previous paragraph is a transaction which 
includes the following characteristics:  

(a) the lessee specifies the equipment and selects the supplier without relying primarily on the 
skill and judgment of the lessor;  

(b) the equipment is acquired by the lessor in connection with a leasing agreement which, to the 
knowledge of the supplier, either has been made or is to be made between the lessor and the 
lessee; and  



(c) the rentals payable under the leasing agreement are calculated so as to take into account in 
particular the amortisation of the whole or a substantial part of the cost of the equipment.  

3. - This Convention applies whether or not the lessee has or subsequently acquires the option to 
buy the equipment or to hold it on lease for a further period, and whether or not for a nominal 
price or rental.  

4. - This Convention applies to financial leasing transactions in relation to all equipment save that 
which is to be used primarily for the lessee's personal, family or household purposes.  

Article 2 

In the case of one or more sub-leasing transactions involving the same equipment, this 
Convention applies to each transaction which is a financial leasing transaction and is otherwise 
subject to this Convention as if the person from whom the first lessor (as defined in paragraph 1 
of the previous article) acquired the equipment were the supplier and as if the agreement under 
which the equipment was so acquired were the supply agreement.  

Article 3 

1. - This Convention applies when the lessor and the lessee have their places of business in 
different States and:  

(a) those States and the State in which the supplier has its place of business are Contracting 
States; or  

(b) both the supply agreement and the leasing agreement are governed by the law of a 
Contracting State.  

2. - A reference in this Convention to a party's place of business shall, if it has more than one 
place of business, mean the place of business which has the closest relationship to the relevant 
agreement and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by 
the parties at any time before or at the conclusion of that agreement.  

Article 4 

1. - The provisions of this Convention shall not cease to apply merely because the equipment has 
become a fixture to or incorporated in land.  

2. - Any question whether or not the equipment has become a fixture to or incorporated in land, 
and if so the effect on the rights inter se of the lessor and a person having real rights in the land, 
shall be determined by the law of the State where the land is situated.  

Article 5 

1. - The application of this Convention may be excluded only if each of the parties to the supply 
agreement and each of the parties to the leasing agreement agree to exclude it.  

2. - Where the application of this Convention has not been excluded in accordance with the 
previous paragraph, the parties may, in their relations with each other, derogate from or vary the 
effect of any of its provisions except as stated in Articles 8(3) and 13(3)(b) and (4). 



Article 6 

1. - In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its object and purpose as set 
forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity in its 
application and the observance of good faith in international trade.  

2. - Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in 
it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence 
of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private 
international law.  

 

CHAPTER II - RIGHTS AND DUTIES OF THE PARTIES  
Article 7 

1. - (a) The lessor's real rights in the equipment shall be valid against the lessee's trustee in 
bankruptcy and creditors, including creditors who have obtained an attachment or execution.  

(b) For the purposes of this paragraph "trustee in bankruptcy" includes a liquidator, administrator 
or other person appointed to administer the lessee's estate for the benefit of the general body of 
creditors.  

2. - Where by the applicable law the lessor's real rights in the equipment are valid against a 
person referred to in the previous paragraph only on compliance with rules as to public notice, 
those rights shall be valid against that person only if there has been compliance with such rules.  

3. - For the purposes of the previous paragraph the applicable law is the law of the State which, 
at the time when a person referred to in paragraph 1 becomes entitled to invoke the rules referred 
to in the previous paragraph, is :  

(a) in the case of a registered ship, the State in which it is registered in the name of the owner (for 
the purposes of this sub-paragraph a bareboat charterer is deemed not to be the owner);  

(b) in the case of an aircraft which is registered pursuant to the Convention on International Civil 
Aviation done at Chicago on 7 December 1944, the State in which it is so registered;  

(c) in the case of other equipment of a kind normally moved from one State to another, including 
an aircraft engine, the State in which the lessee has its principal place of business;  

(d) in the case of all other equipment, the State in which the equipment is situated.  

4. - Paragraph 2 shall not affect the provisions of any other treaty under which the lessor's real 
rights in the equipment are required to be recognised.  

5. - This article shall not affect the priority of any creditor having:  

(a) a consensual or non-consensual lien or security interest in the equipment arising otherwise 
than by virtue of an attachment or execution, or  

(b) any right of arrest, detention or disposition conferred specifically in relation to ships or aircraft 
under the law applicable by virtue of the rules of private international law.  



Article 8 

1. - (a) Except as otherwise provided by this Convention or stated in the leasing agreement, the 
lessor shall not incur any liability to the lessee in respect of the equipment save to the extent that 
the lessee has suffered loss as the result of its reliance on the lessor's skill and judgment and of 
the lessor's intervention in the selection of the supplier or the specifications of the equipment.  

(b) The lessor shall not, in its capacity of lessor, be liable to third parties for death, personal injury 
or damage to property caused by the equipment.  

(c) The above provisions of this paragraph shall not govern any liability of the lessor in any other 
capacity, for example as owner.  

2. - The lessor warrants that the lessee's quiet possession will not be disturbed by a person who 
has a superior title or right, or who claims a superior title or right and acts under the authority of a 
court, where such title, right or claim is not derived from an act or omission of the lessee.  

3. - The parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the previous 
paragraph in so far as the superior title, right or claim is derived from an intentional or grossly 
negligent act or omission of the lessor.  

4. - The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect any broader warranty of quiet 
possession by the lessor which is mandatory under the law applicable by virtue of the rules of 
private international law.  

Article 9 

1. - The lessee shall take proper care of the equipment, use it in a reasonable manner and keep it 
in the condition in which it was delivered, subject to fair wear and tear and to any modification of 
the equipment agreed by the parties.  

2. - When the leasing agreement comes to an end the lessee, unless exercising a right to buy the 
equipment or to hold the equipment on lease for a further period, shall return the equipment to the 
lessor in the condition specified in the previous paragraph.  

Article 10 

1. - The duties of the supplier under the supply agreement shall also be owed to the lessee as if it 
were a party to that agreement and as if the equipment were to be supplied directly to the lessee. 
However, the supplier shall not be liable to both the lessor and the lessee in respect of the same 
damage.  

2. - Nothing in this article shall entitle the lessee to terminate or rescind the supply agreement 
without the consent of the lessor.  

Article 11 

The lessee's rights derived from the supply agreement under this Convention shall not be 
affected by a variation of any term of the supply agreement previously approved by the lessee 
unless it consented to that variation.  

Article 12 



1. - Where the equipment is not delivered or is delivered late or fails to conform to the supply 
agreement:  

(a) the lessee has the right as against the lessor to reject the equipment or to terminate the 
leasing agreement; and  

(b) the lessor has the right to remedy its failure to tender equipment in conformity with the supply 
agreement,  

as if the lessee had agreed to buy the equipment from the lessor under the same terms as those 
of the supply agreement.  

2. - A right conferred by the previous paragraph shall be exercisable in the same manner and 
shall be lost in the same circumstances as if the lessee had agreed to buy the equipment from 
the lessor under the same terms as those of the supply agreement.  

3. - The lessee shall be entitled to withhold rentals payable under the leasing agreement until the 
lessor has remedied its failure to tender equipment in conformity with the supply agreement or the 
lessee has lost the right to reject the equipment.  

4. - Where the lessee has exercised a right to terminate the leasing agreement, the lessee shall 
be entitled to recover any rentals and other sums paid in advance, less a reasonable sum for any 
benefit the lessee has derived from the equipment.  

5. - The lessee shall have no other claim against the lessor for non-delivery, delay in delivery or 
delivery of non-conforming equipment except to the extent to which this results from the act or 
omission of the lessor.  

6. - Nothing in this article shall affect the lessee's rights against the supplier under Article 10.  

Article 13 

1. - In the event of default by the lessee, the lessor may recover accrued unpaid rentals, together 
with interest and damages.  

2. - Where the lessee's default is substantial, then subject to paragraph 5 the lessor may also 
require accelerated payment of the value of the future rentals, where the leasing agreement so 
provides, or may terminate the leasing agreement and after such termination:  

(a) recover possession of the equipment; and  

(b) recover such damages as will place the lessor in the position in which it would have been had 
the lessee performed the leasing agreement in accordance with its terms.  

3. - (a) The leasing agreement may provide for the manner in which the damages recoverable 
under paragraph 2 (b) are to be computed.  

(b) Such provision shall be enforceable between the parties unless it would result in damages 
substantially in excess of those provided for under paragraph 2 (b). The parties may not derogate 
from or vary the effect of the provisions of the present sub-paragraph.  



4. - Where the lessor has terminated the leasing agreement, it shall not be entitled to enforce a 
term of that agreement providing for acceleration of payment of future rentals, but the value of 
such rentals may be taken into account in computing damages under paragraphs 2(b) and 3. The 
parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the present paragraph.  

5. - The lessor shall not be entitled to exercise its right of acceleration or its right of termination 
under paragraph 2 unless it has by notice given the lessee a reasonable opportunity of remedying 
the default so far as the same may be remedied.  

6. - The lessor shall not be entitled to recover damages to the extent that it has failed to take all 
reasonable steps to mitigate its loss.  

Article 14  

1. - The lessor may transfer or otherwise deal with all or any of its rights in the equipment or 
under the leasing agreement. Such a transfer shall not relieve the lessor of any of its duties under 
the leasing agreement or alter either the nature of the leasing agreement or its legal treatment as 
provided in this Convention.  

2. - The lessee may transfer the right to the use of the equipment or any other rights under the 
leasing agreement only with the consent of the lessor and subject to the rights of third parties.  
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