ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΑΡ.
261 ΤΟΥ Ν. 4072/2012). Για την άσκηση του δικαιώµατος εξόδου του αρ. 261 του
Ν. 4072/2012, σε περίπτωση που το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη,
απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη εξώδικης δήλωσης και η επίδοση της µε δικαστικό
επιµελητή στην εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους ή είναι δυνατόν η δήλωση αυτή
να πραγµατοποιηθεί και µε άλλους τρόπους; Αν ισχύει το τελευταίο, µε ποιους
άλλους τρόπους µπορεί να ασκηθεί, µε ποιον τρόπο αποδεικνύεται ότι η εταιρία και
οι εταίροι έλαβαν γνώση της εξόδου του εταίρου και µε ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει
να δεχόµαστε να καταχωρήσουµε την ανωτέρω δήλωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 2618 του Ν.
4072/2012 «προβλέπεται, για πρώτη φορά, δικαίωµα εξόδου του εταίρου από την
εταιρία. Το δικαίωµα εξόδου αντικαθιστά έτσι -χωρίς όµως να καταργεί, καθόσον
µπορεί να εισαχθεί µε την εταιρική σύµβαση- το δικαίωµα καταγγελίας. Η άσκηση
του δικαιώµατος επιφέρει, τόσο στην εταιρία αορίστου όσο και ορισµένου χρόνου,
την άµεση έξοδο του εταίρου από την εταιρία.» Επειδή η δήλωση για εκούσια έξοδο
ενός εταίρου απευθύνεται προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους και επιφέρει
αµέσως τα αποτελέσµατά της, χωρίς περαιτέρω ενέργειες και χωρίς να απαιτείται
δικαστική επικύρωση αυτής, προκειµένου αυτή να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.
στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο εξερχόµενος εταίρος επικαλείται ότι
έχει πράγµατι περιέλθει στην εταιρία και τους λοιπούς εταίρους θα πρέπει να
αποδεικνύει εγγράφως τόσο το γεγονός όσο και το χρόνο που έλαβαν γνώση η
εταιρία και οι εταίροι. Ασφαλέστερος τρόπος, αν και προφανώς όχι αποκλειστικός,
είναι η επίδοση προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους µε δικαστικό επιµελητή,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί µε έγγραφη απόδειξη η απόφαση του εταίρου που
εξέρχεται εκουσίως από την εταιρεία, καθώς και ο χρόνος έναρξης ισχύος της.
Εφόσον η ανωτέρω δήλωση, αποτελεί µια πράξη που επιφέρει µεταβολή των
στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισµένα στο Γ.Ε.ΜΗ., από τον συνδυασµό του
άρθρου 2519 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 11 (παρ. γ)10 του ν. 3419/2005,
προκύπτει ότι η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., µε την
προϋπόθεση ότι η δήλωση έχει κοινοποιηθεί µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε.
Φυσικά, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εταιρική διένεξη, η δήλωση εξόδου του
εταίρου προς την εταιρία δηµιουργεί στους εναποµένοντες εταίρους την υποχρέωση
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τροποποίησης του καταστατικού και την υποχρέωση καταχώρισης αυτού στο
Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρο 251 του ν. 4072/12). Εφιστούµε επίσης την προσοχή σας στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η έξοδος οµορρύθµου εταίρου επιφέρει για την εταιρία
τα αποτελέσµατα είτε του άρθρου 267
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ: Άρθρο 261 Ν. 4072/2012 Εκούσια έξοδος εταίρου
1. Ο εταίρος µπορεί µε δήλωση του προς την εταιρεία και τους λοιπούς
εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην
εταιρική σύµβαση. 2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συµµετοχής
καταβάλλεται στον εξερχόµενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. 3. Στην
εταιρεία ορισµένου χρόνου η καταβολή της αξίας συµµετοχής στον εξερχόµενο
εταίρο εξαρτάται από τη συνδροµή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος
λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συµµετοχής του.
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