ΓΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
νΤΙΕ^ ΘΥΝΌΣ ΚΑΘΙΗ ΗΤΗΣ: ΤΖΙΜΑΣ \ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ 2003

n

0

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
ΚΑΕΟΒΟΥΑΟΥΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ 2003

nofo->foa

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

2

2.1

Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ενταγμένων στις
τραπεζικές συμβάσεις ΓΟΣ.

6

Η δυνατότητα εφαρμο^/ής του ν. 2251/1994 επί τραπεζικών
συμβάσεων. Οι έννοιες του νόμου, η τελολογική και συσταλτική
ερμηνεία του, η ευρωπαϊκή διάσταση.

12

Η συναλλακτική υποχρέωση (αρχή) προστασίας του καταναλωτή και ο

12

V.

2251/1994.

2.1.1

Υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας των συναλλασσομένων.

12

2.1.2

Από πς γενικές συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας

13

στην υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή.
2.1.3

Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή και η

15

καθοδηγητική της λειτουργία.
2.2

Η έννοια του καταναλωτή.

16

2.3

Η έννοια του προμηθευτή.

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3

Η ένταξη των τραπεζικών ΓΟΣ στη σύμβαση.

3.1

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη των ΓΟΣ στη

3.2

Συνέπειες της έλλειψης των σχετικών προϋποθέσεων.

24

σύμβαση υπό το καθεστώς του ν. 2251/1994.
28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4

Γενικοί όροι των συναλλαγών και ερμηνεία τους υπό το φως των

30

συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων.
4.1
4.2

Νομική βάσΐ).
Αναγωγή σε συνταγματικές διατάξεις για την ερμηνεία κανόνων

30’

προστασίας του καταναλωτή.
4.2.1 Η συνταγματική προστασία του καταναλωτι) από τους καταχρηστικούς
όρους των συναλλαγών.

31

4 2.2 Ερμηνεία ειδικών διατάξεων
4.2
3 Εξειδίκευση γενικών ρητρών και αορίστων νομικών εννοιών στο
πλαίσιο των ρυθμίσεων που αφορούν στους καταχρηστικούς όρους
των συναλλαγών.
424

Διαπίστωση και πλήρωση κενών του νόμου με αναγωγή σε
συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5

Ερμηνεία των όρων της τραπεζικής σύμβασης.

5.1

Η εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων περί δικαιοπραξιών για την
εξακρίβωση της έννοιας και του αληθούς περιεχομένου των ΓΟΣ

5.2
5.2.1
5.2.2

Οι ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες
Οι ιδιαίτερες (ατομικές) συμφωνίες προηγούνται των ΓΟΣ
Ο κανόνας της ασαφούς ρήτρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.

Ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ

6.1
6.2

Η διστακτικότητα των δικαστηρίων να προχωρήσουν σε άμεσο
(ανοιχτό) έλεγχο του περιεχομένου των ΓΟΣ
Νομοθετικά ερείσματα του ελέγχου των ΓΟΣ με βάση το σύστημα του

6.3

Ο έλεγχος του κύρους του περιεχομένου των τραπεζικών ΓΟΣ στο

ΑΚ

πλαίσιο του ν. 2251/1994
6.3.1 Η γενική ρήτρα
6.3.2 Ο ενδεικτικός κατάλογος καταχρηστικών όρων
6.3.3 Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας
6.3 .4 Ο έλεγχος της καταχρηστικότητας γενικών όρων τραπεζικών
συμβάσεων στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.
ΚΕΦΑ.\Α107

Η ευθύνη της Τράπεζας για τις ζημίες από τη χρήση
καταχρηστικών ΓΟΣ
ΕΠΙ \ 0 Ι ΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενικοί Ό ροι Τοαπείίικών Συναλλαγών

Γενικοί Ό ροι ΤoαπεCίκώv Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή στις αρχές του 21™ αιώνα
διαφοροποιείται πλήρως από την αντίστοιχη προγενέστερων χρονικών τιεριόδων,
κυρίως διότι τα προϊόντα και οι υττηρεσίες που αποβλέπουν στην ικανοτιοίηση των
αναγκών του, λόγω της βελτιώσεώς τους, της άμεσης και γρήγορης διαθεσιμότητας
τους και λόγω της προβολής τους μέσω των τεχνικών του marketing, αφυπνίζουν
στον καταναλωτή την επιθυμία άμεσης απόκτησής τους. Παράλληλα και σε
συνάρτηση με το φαινόμενο αυτό εξελίχθηκαν και τα μέσα εξασφάλισης των
πιστώσεων για την απόκτηση των καταναλωτικών αγαθών και σταδιακά άρχισε να
ενισχύεται ο ρόλος της τράπεζας, τόσο σε ετήπεδο χρηματοδότησης επαγγελματιώνπρομηθευτών, όσο και στο πλαίσιο καταναλωτικής πίστης, αρχικά με την ευρεία
κυκλοφορία των τηστωτικών καρτών και μεταγενεστέρως με το θεσμό των
καταναλωτικών δανείων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η ενίσχυση της
κυριαρχίας της τράπεζας στο νέο πεδίο δραστηριότητάς της, δηλαδή στο χώρο των
χρηματοπιστωτικών

συναλλαγών

και

αντιστοίχως

η

συναλλακτική

και

διαπραγματευτική μειονεξία του αντισυμβαλλομένου της.
Ετηπλέον, η νέα πραγματικότητα υποχρέωσε την τράπεζα σε μαζική
προσφορά υττηρεσιών, οι οποίες συνυφασμένες με τον όγκο, την ταχύτητα και την
πολυπλοκότητα των σύγχρονων και ραγδαία εξελισσόμενων τραπεζικών συναλλαγών
γέννησαν την ανάγκη για αποτελεσματική εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων
οικονομικών απαιτήσεων των συναλλασσόμενων και για παροχή εκσυγχρονισμένων
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό και με τη βοήθεια μορφωμάτων των σύγχρονων
συναλλαγών, εμφανίστηκε η τάση της ενσωμάτωσης στο περιεχόμενο της σύμβασης
των λεγόμενων γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ).
Βεβαίως, η χρησησιμοποίηση των ΓΟΣ εξυπερετεί την ορθολογική οργάνωση
και διάρθρωση

των

τραπεζών

ως

οικονομικών

μονάδων

με πολυσχιδείς

δραστηριότητες, δεδομένου ότι η διατύπωση εκ των προτέρων στερεότυπων
συμβατικών όρων που προορίζονται να διέπουν γενικά και ενιαία όλες τις
συναπτόμενες από την τράπεζα συμβάσεις συνεπάγεται την εξοικονόμηση χρόνου και
χρήματος που θα έπρεπε να δαπανιιθεί σε περίπτωση ατομικής διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα, εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή κατοχύρωση αλλά και ευελιξία και
αποτελεσματικότητα της τράπεζας με την υιοθέτηση ρητρών και εξειδικευμένων
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κανόνων που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα της και συγχρόνως ικανοποιούν και τις
πλέον πολυσύνθετες ανάγκες των τιελατών της, αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εφαρμογή των κανόνων του ενδοτικού δικαίου,
διότι οι κανόνες αυτοί αφορούν στη ρύθμιση ορισμένων μόνο συμβατικών τύπων και
μάλιστα όχι με τρόπο εξαντλητικό και ενδελεχή, αλλά περιορίζονται στη ρύθμιση των
βασικότερων μόνο σημείων της λειτουργίας του κάθε συμβατικού μορφώματος.
Ωστόσο, στη συναλλακτική πρακτική η τράπεζα εκμεταλλευόμενη τη θέση
ισχύος της χρησιμοποιεί συχνά ΓΟΣ για να μεταθέσει στους πελάτες της συμβαηκούς
κινδύνους και βάρη που υπό καθεστώς ελεύθερων και ισότιμων διαπραγματεύσεαιν,
αλλά και βάση του νόμου, θα έπρεπε να φέρει η ίδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
ασθενέστεροι αντισυμβαλλόμενοι της τράπεζας να τίθενται σε υπέρμετρα μειονεκτική
θέση και να γίνονται αντικείμενο νομικής και οικονομικής καταδυνάστευσης. Ενόψει
των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ο συμβατικός δεσμός ως ανταλλακηκή σχέση
δεν παρέχει τα θεωρούμενα ως δεδομένα από την κλασική θεωρία του συμβαηκού
δικαίου και με βάση την αρχή της αυτονομίας της βούλησης, εχέγγυα ορθότητας ή
δικαιότητας της σύμβασης που έχουν την έννοια ότι αυτό που συμφωνήθηκε
ανταποκρίνεται στην ελευθερία της βούλησης και στα συμφέροντα αμφοτέρων των
μερών.
Η διατάραξη της διαπραγματευτικής και συναλλακτικής ισοδυναμίας των
συμβαλλομένων και ειδικότερα ο de facto περιορισμός της συμβατικής ελευθερίας
του μειονεκτούντος αντισυμβαλλομένου της τράπεζας, ο οποίος προβαίνει στην
κατάρτιση της σύμβασης στερημένος από δυνατότητες ελεύθερης δικαιοπρακτικής
αυτοδιάθεσης, δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτές από την έννομη τάξη, δεδομένου
ότι καταργείται η ουσία της εξισωτικής δικαιοσύνης που συνιστά θεμελιώδους
σημασίας αρχή του δικαίου των συμβάσεων.
Επειδή ο ίδιος ο καταναλωτής, ως έχει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι
καταρχήν σε θέση να αυτοπροστατευθεί, η αποκατάσταση της συμβατικής
ισορροπίας ανατίθεται σε μία τρίτη πλευρά που ασκεί δραστικό έλεγχο στους ΓΟΣ
και δεν είναι άλλη από τα δικαστήρια. Με τη βοήθεια επίκαιρων νομοθετημάτων,
τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό ετήπεδο, με τη δημιουργία θεσμών, τη
δραστηριοποίηση προσώπων και ενώσεων σωματειακού κυρίως χαρακτήρα και με
τΐΊν αναγνώριση ενδίκων βοηθημάτων τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό
επίπεδο, καλούνται σήμερα τα δικαστήρια - χωρίς να παραβλέπεται και η δυνατότητα
προστασίας στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού - να αποκαταστήσουν την
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διαπραχθείσα ισορροτήα στις τιεριπτώσεις κατά τις οποίες χρηματοτηστωτικά
ιδρύματα περιχαρακώνονται τήσω από τη διαπραγματευτική τους υπεροτιλία και δεν
ετηδιώκουν την εξισορρόττηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων κατά τη σύναψη και
λειτουργία των τραπεζικών συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
l/E w oia και χαρακτηριστικά γνωρίσματα

tojv

ενταγμένων στις τραπεζικές

συμβάσεις ΓΟΣ.

Οι γενικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ) διαμορφώνονται με πρόθεση του
συντάκτη τους να ισχύσουν γενικώς και ενιαίως ως συμβατικοί όροι και για αυτό
καθορίζονται εκ των προτέρων προκειμένου να αποτελόσουν τυπικό και ομοιόμορφο
περιεχόμενο

απροσδιορίστου

και

συνήθως

μεγάλου

αριθμού

μελλοντικών

συμβάσεων. Στο υπό εξέταση ζήτημα της διαμόρφωσης του τιεριεχομένου των
τραπεζικών

συμβάσεων

με

ΓΟΣ,

πρέπει

σημειωθεί

ότι

τα

εννοιολογικά

χαρακτηριστικά τους δεν διαφοροποιούνται από τα γενικά χαρακτηριστικά των ΓΟΣ
όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί από την νομική θεωρεία' και αποτυπωθεί σε αδρές
γραμμές στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2251/1994.
Κατά συνέπεια, οι ΓΟΣ που εμπεριέχονται στις τραπεζικές συμβάσεις
παρουσιάζουν τα εξής τρία γενικά χαρακτηριστικά:
α) Είναι συμβατικοί όροι με την έννοια ότι προορίζονται να αποτελόσουν
περιεχόμενο της υπό κατάρτιση σύμβασης μεταξύ χρήστη και πελάτη. Η άποψη περί
της δικαιοπρακτικής φύσης των ΓΟΣ είναι η απολύτως κρατούσα στη σύγχρονη
θεωρεία και νομολογία^. Προκειμένου, επομένως, να ισχύσουν ως περιεχόμενο μιας
τραπεζικής σύμβασης απαραίτητο είναι να έχει επέλθει ως προς την εφαρμογή τους
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η σύμπτωση των δηλώσεων
βούλησης των μερών αρκεί να αφορά το σύνολο των ΓΟΣ. Λόγος δέσμευσης του
ανησυμβαλλομένου της τράπεζας είναι η δικαιοπρακτική του βούληση.
Δεδομένου ότι οι ΓΟΣ είναι δυνατόν να αποτελόσουν περιεχόμενο κάθε
είδους συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, ρυθμισμένης ή αρρύθμιστης από τον Αστικό
Κώδικα, επώνυμης ή μικτής, στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών γίνεται
ευρύτατη χρήση τους για τη χορήγηση πάσης φύσεως δανείων, ενέγγυων πιστώσεων,
εγγυητικών επιστολών, για την σύναψη συμβάσεων ανοίγματος πιστώσεως (συνήθως
με αλληλόχρεο λογαριασμό) και για κάθε είδους καταθέσεων (απλού ταμιευτηρίου,
όψεως, «εττί προθεσμία», τρέχοντος λογαριασμού, σε κοινό λογαριασμό, υπό
' Καρακώστας , Προστασία του καταναλωτή σελ. 45-48, Καράσης, Γενικοί όροι συναλλαγώνΔικαστικός έλεγχος σελ. 13-25, Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο σελ 23.
■Ψυχομάνης , Τραπεζικό Δίκαιο σελ 15.
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προειδοποίηση κ.λ.π.). Σε αυτές τις τραπεζικές συμβάσεις οι ΓΟΣ παρουσιάζονται
συνήθως, είτε ως προδιατυπωμένοι έντυποι όροι προοριζόμενοι να διέπουν όλ£ς τις
συναλλαγές συγκεκριμένης τράτιεζας με τους πελάτες της, είτε ως πάγιο τιεριεχόμενο
εντύπων ατομικών συμβάσεων προσχώρησης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση
τραπεζικής σύμβασης με ΓΟΣ καταλείπονται ελάχιστα περιθώρια για ατομική
διαπραγμάτευση όσον αφορά τους επιμέρους όρους της υπό κατάρτιση σύμβασης και
για συνδιαμόρφωση του περιεχομένου της από κοινού μεταξύ πελάτη και τράπεζας.
Ως συνήθεις ΓΟΣ τραπεζικών συμβάσεων εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, όροι
που προβλέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης (ενδοσυμβατικής ή
αδικοπρακτικής) της τράπεζας από πταίσμα του προσωτηκού της (απαλλακτικές
ρήτρες), όροι τιερί ποσοτικού περιορισμού της προς αποζημίωση ευθύνης της
τράπεζας, ρήτρες που παρέχουν στην τράπεζα δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή
καταγγελίας της σύμβασης κατά την απόλυτη κρίση της, όροι τιερί αποκλεισμού ή
περιορισμού ττις δυνατότητας του αντισυμβαλλομένου να προβάλει κατά της
τράπεζας τυχόν ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (ΑΧ 374 επ.),
συμψηφισμού (ΑΚ 440 επ.), επίσχεσης (ΑΚ 325 επ.), διζήσεως (ΑΚ 855 επ.),
αποδεικτικές συμφωνίες πάσης φύσεως (λ.χ. συμφωνίες ότι τα αποσπάσματα από τα
εμπορικά βιβλία της τράπεζας στα οποία εμφανίζονται οι χρεωτηστώσεις που
λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό-αλληλόχρεο
λογαριασμό έχουν πλήρη αποδεικτική δύναμη) κ.λ.π.
Το περιεχόμενο των συμβατικών ΓΟΣ αποτελείται από ρήτρες που
αναφέρονται

σε

επουσιώδη

και

συμτιληρωματικά

στοιχεία

της

σύμβασης

(accidentalia negotii) είτε κατ’απόκλιση διατάξεων ενδοτικού δικαίου είτε ως
πρόσθετοι όροι, ρυθμίζοντας ζητήματα που δεν αντιμετωτήζονται από διατάξεις
ενδοτικού δικαίου (δηλαδή προς κάλυψη εκούσιων ή ακούσιων κενών του νόμου).
Εξαιρετικώς είναι δυνατόν με ΓΟΣ να ρυθμίζονται και ορισμένα ουσιώδη θέματα
(essentialia negotii)^. Αντιθέτως, στοιχεία της σύμβασης, όπως λ.χ. η συμφωνία
αναφορικά με το αντικείμενο της παροχής και το τίμημα εξακολουθούν και στη
σύγχρονη συναλλαγή να αποτελούν αντικείμενο της μεταξύ των μερών ατομικής
διαπραγμάτευσης.
Στην ελεύθερη ετπλογή του ενδιαφερομένου-πελάτη της τράπεζας παραμένει,
τόσο το αν θα συνάψει ή θα αρνηθεί να συνάψει την προτεινόμενη με την

^ Λαδάς , Ζητήματα νομοθετικής ρύθμισης των Γενικών Όρων Συναλλαγών ΕλλΔνη 1998/774.
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τυποποιημένη και προδιατυπωμένη μορφή τραπεζική σύμβαση (ελευθερία συνάψεοας
θετική και αποθετική), όσο και το πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου, δηλαδή το αν
θα επιλέξει τη μία ή την άλλη τράπεζα.
Διακριτέοι από τους συμβατικούς ΓΟΣ είναι οι όροι εκείνοι που στηρίζουν
την ισχύ τους όχι στη συμβατική συμφωνία, αλλά σε ουσιαστικό νόμο, οτιότε και
προσλαμβάνουν κανονιστικό χαρακτήρα. Τέτοια περίπτωση αποτελούν οι ΓΟΣ των
δημοσίων ετηχειρήσεων κοινής οφελείας, (όπως λ.χ. συμβαίνει με τους όρους του
κανονισμού του ΟΤΕ που καθίστανται ex lege περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ
ΟΤΕ και συνδρομητή). Αντιθέτως, ο συμβατικός χαρακτήρας των ΓΟΣ δεν
επηρεάζεται από την ενδεχόμενη έγκρισή τους από τη διοίκηση, όπως λ.χ. συμβαίνει
με τους ΓΟΣ που περιέχονται στα ασφαλιστήρια , με τα οποία καλύτιτεται η αστική
ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα κατ’άρθρον 6 παρ. 5 του ν. 489/76. Στο τιεδίο
των τραπεζικών συναλλαγών οι ΓΟΣ αποκτούν δεσμευτική ισχύ, ανεξάρτητα από την
βούληση του αντισυμβαλλομένου της τράπεζας, μόνο στις περιπτώσεις που
επαναλαμβάνουν ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου (όπως της Υ.Α Φ 1-983/91 για τις
συμβάσεις «καταναλωτικής πίστης») ή αποδίδουν τραπεζικό έθιμο (λ.χ. οι
Ομοιόμορφοι Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις ενέγγυες
πιστώσεις).
β) Οι ΓΟΣ είναι οι συμβατικοί εκείνοι όροι που διαμορφώνονται και
καθορίζονται εκ των προτέρων για να αποτελόσουν τυπικό και ομοιόμορφο
περιεχόμενο απροσδιόριστου και συνήθως μεγάλου αριθμού συμβάσεων. Η
μονομερής προεργασία και προδιατύπωση των ΓΟΣ από τον χρήστη (εν προκειμένω
από την τράπεζα) είναι το κρίσιμο στοιχείο που εξασφαλίζει στην τράπεζα μείζον
διαπραγματευτικό προβάδισμα, διότι η τελευταία έχει σταθμίσει κατά το στάδιο της
προδιατυπώσεως - και με τη βοήθεια του νομικού της ετιιτελείου - κάθε λετιτομέρεια
του περιεχομένου τους, ενώ ο αντισυμβαλλόμενός της περιορίζεται ή να αποδεχθεί
τους όρους αυτούς στο σύνολό τους ή να παραιτηθεί από την κατάρτιση της
σκοπούμενης σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση οι προδιατυπωμένοι όροι είναι
συντεταγμένοι κατά τρόπο ορισηκό πριν από την κατάρτιση της σύμβασης και δεν
αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης κατά την κατάρτιση, αλλά
τίθενται υπόψη του ενδιαφερομένου ως έτοιμο κείμενο σύμβασης. Κατά συνέτιεια,
συμβατικοί όροι που αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης και αν
ακόμα ήταν προδιατυπωμένοι και προορίζονταν για πολλαπλή ομοιόμορφη χρήση,
δεν συνιστούν ΓΟΣ και ανημετωπίζονται ως κοινό συμβατικό μόρφωμα. Αυτό
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συμβαίνει όταν η ένταξη ενός όρου στη συγκεκριμένη τρατιεζική σύμβαση δεν είναι
συνέπειά της in toto αποδοχής από τον πελάτη της τράτιεζας ενός κειμένου
προτεινόμενων συμβατικών όρων, (στους οποίους τιερύχιμβάνεται και ο κρίσιμος
συγκεκριμένος όρος) αλλά αποτελεί τον καρπό της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης
μεταξύ των μερών.
Οι ΓΟΣ των τραπεζικών συμβάσεων λειτουργικά είναι νομικό φαινόμενο της
τυποποιημένης μαζικής συναλλαγής. Όπως προαναφέρθηκε, πρέτιει να προορίζονται
να αποτελόσουν τυπικό και ομοιόμορφο περιεχόμενο ενός απροσδιόριστου αριθμού
συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πρόθεση πολλαπ>.ής χρήσεως των
όρων σε όλες τις σχετικές συμβάσεις που πρόκειται να καταρτιστούν μελλοντικά και
μάλιστα από την πλευρά του συντάκτη των όρων (όχι απαραιτήτως και από την
πλευρά του χρήστη). Έχει γίνει δεκτό ότι ενώ δεν είναι αναγκαίο να προορίζονται οι
ΓΟΣ για μεγάλο αριθμό όμοιων συμβάσεων, η πρόθεση του συντάκτη να τους
χρησιμοποιήσει σε μία και μόνο σύμβαση δεν αρκεί για να τους προσδώσει το
χαρακτηρισμό των ΓΟΣ. Προς τούτο κρίνεται απαραίτητο να προορίζονται οι
προδιατυπωμένοι όροι για ένταξη σε μερικές τουλάχιστον όμοιες συμβάσεις, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει και ότι θα πρέπει να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον
αντίστοιχο αριθμό συμβάσεων. Κρίσιμο στοιχείο στην προκείμενη περίπτωση είναι η
πρόθεση πολλαπλής ομοιόμορφης χρησιμοποίησής τους ώστε να αποκλείεται ο
προσανατολισμός της διατυπώσεώς τους προς κάποιον συγκεκριμένο πελάτη.
Ας σημειωθεί ότι κρίνεται δικαιοπολιτικά ορθό με βάση τελολογικά
επιχειρήματα, αλλά και σύμφωνα με την αρχή της συναλλακτικής υποχρέωσης
προστασίας του ασθενέστερου συναλλασσομένου (επομένως και του καταναλωτή
συμβαλλόμενου με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), να γίνει διασταλτική ερμηνεία της
διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2251/1994 που αναφέρεται σε αόριστο
(απροσδιόριστο)

αριθμό

μελλοντικών

συμβάσεων,

ώστε να υπαχθούν

στο

προστατευτικό πεδίο του νόμου και εκείνοι οι όροι για τους οποίους υπάρχει πρόθεση
πολλαπλής χρησιμοποιήσεως και σε ορισμένο αριθμό συμβάσεων.
Ένα περαιτέρω εννοιολογικό στοιχείο των ΓΟΣ που συνάγεται από την εκ των
προτέρων διατύπωσή τους ώστε να διευκολύνεται η μελλοντική πολλατιλή
ομοιόμορφη χρήση τους, αποτελεί η τυπική ομοιομορφία του περιεχομένου τους. Το
χαρακτηριστικό αυτό καταδεικνύει ότι ο χρήστης (η τράπεζα) θέλει να ετηβάλει τους
όρους της ανεξαρτήτως των συνθηκών της συγκεκριμένης ατομικής περίπτωσης.
Τυπική ομοιομορφία δεν σημαίνει, ωστόσο, φραστική ταυτότητα του περιεχομένου.
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Κρίσιμο είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο σε συνάρτηση με τις έννομες συνέπειες που
συνδέονται με αυτό. Αρκεί ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο είναι κατά τα ουσιώδη
στοιχεία του όμοιο.
Η προδιατύπωση των ΓΟΣ είναι δυνατόν να έχει οτιοιαδήποτε μορφή, μτιορεί
να είναι -και συνήθως- είναι γραπτή αλλά και προφορική παρόλο που η τελευταία
ενδέχεται να συνδέεται με προβλήματα απόδειξης. Συνήθως οι ΓΟΣ των τραπεζών
είναι έντυποι, διότι με τη μορφή αυτή εξυπηρετείται επαρκέστερα η τυποποιητική
λειτουργία τους. Το είδος της γραφής δεν έχει καμία σημασία για την κρίση περί
υπάρξεως του στοιχείου της προδιατυπώσεως των όρων. Οι ΓΟΣ μπορεί να είναι
γραμμένοι

με

το

χέρι,

δακτυλογραφημένοι,

αποτυπωμένοι

σε

πρόγραμμα

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και να εμπεριέχονται στο διαδίκτυο.
Πάντως, εξυπακούεται ότι όταν συνοδεύουν τυπική δικαιοπραξία οι ΓΟΣ
υπόκεινται στον ίδιο τύπο και όταν ακόμη αποτελούν ιδιαίτερο σώμα. Τέλος, η
εξωτερική μορφή που προσέλαβαν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου συμβατικού
δεσμού, είναι αδιάφορη όσον αφορά το δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου τους και
δεν είναι νομικά σημαντικό αν αποτελούν ξεχωριστό παράρτημα της σύμβασης ή
βρίσκονται ενσωματωμένοι στο κύριο κείμενο της σύμβασης.
Η διατύπωση (σύνταξη) των ΓΟΣ μπορεί να γίνει από την ίδια την τράπεζα ή
από κάποιον τρίτο, όπως η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) η οποία το 1997
ενέκρινε τον «Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας» που

είχε συνταχθεί με

πρωτοβουλία και εποπτεία της ίδιας. Ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας έχει
ενημερωτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, ιδίως, επειδή στα άρθρα 24-26 του Κώδικα
όπου γίνεται λόγος για την τήρησή του από τις τράπεζες και δίδεται η αρμοδιότητα
στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την παρακολούθηση της εφαρμογής του, δεν
προβλέπεται ρητώς υποχρεωτικότητα τήρησης και κυρώσεις. Συνεπώς μόνον στο
πλαίσιο των τραπεζικών συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης είναι δυνατόν να
θεωρηθεί ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας δευτερογενής πηγή δικαίου. Κατ’
άλλη, ωστόσο, άποψη'’ αφού το άρθρο 24 του κώδικα κάνει λόγω - έστω και έμμεσα για υποχρέωση των τραπεζών ορίζοντας «ότι κάθε τράπεζα οφείλει να θεσπίσει τα
κατ’ αυτήν πρόσφορα μέτρα και διαδικασίες για την τήρηση των διατάξεών του», σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Κώδικας αποτελεί απόφαση συλλογικού οργάνου
νομικού προσώπου (εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών
■'Ψυχομάνης , Ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας-εισήγηση στο 8° Συνέδριο Ελλήνων
Εμπορικολόγων με θέμα: η διαφήμηση και οι Κώδικες Δεοντολογίας , σελ 260-261.
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Τραπεζών η οποία είναι αστική εταιρία με νομική προσωτηκότητα), η νομική του
δεσμευτικότητα απορρέει από την ίδια τη φύση της απόφασης των μελών της ΕΕΤ,
ως πολυμερούς δικαιοπραξίας, ή μη τήρηση της οποίας συνεπάγεται καταστατικές ή
άλλες νομικές κυρώσεις (λ.χ. αποβολή του μέλους που δεν τήρησε τις υποχρεώσεις
το υ -Α Κ 771).
Όπως προειπώθηκε, ο Κώδικας Τρατιεζικής Δεοντολογίας, κατά το μέρος τιου
αναφέρεται σε υποχρεώσεις των τραπεζών ατιέναντι σε πελάτες, είναι δυνατόν να
αποτελέσει κείμενο

ΓΟΣ.

Αυτό

βέβαια εξαρτάται από

τη βούληση

της

συμβαλλόμενης τράπεζας να συμπεριλάβει τις διατάξεις του κώδικα στις μελλοντικές
συναλλαγές της και να γνωστοποιεί τη βούλησή της σε σχέση με τον κώδικα σε
συνδυασμό με την παροχή δυνατότητας γνώσεως των διατάξεών του από τους
πελάτες της. Η ένταξη των διατάξεων του κώδικα ως ΓΟΣ στο τιεριεχόμενο ατομικής
τραπεζικής σύμβασης έχει σημασία κυρίως ερμηνευτική και συμβάλλει στην
συγκεκριμενοποίηση της αόριστης νομικής έννοιας της καλής τήστης αλλά και των
συναλλακτικών ηθών. Το πεδίο εφαρμογής τους προσδιορίζεται και οριοθετείται από
τις ΑΚ 178-179, 200, 281, 288, και το άρθρο 2 του ν. 2251/1994.
γ) Οι ΓΟΣ προτείνονται από τον έναν συμβαλλόμενο (χρήστη) στον άλλο
(πελάτη) κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Όσον αφορά τους ΓΟΣ των τραπεζικών
συμβάσεων,

χρήστης

είναι

η

τράπεζα,

η

οποία

εκμεταλλευόμενη

τη

διαπραγματευτική της πλεονεξία προτείνει και εμβάλλει μονομερώς τους όρους της,
στον ασθενέστερο κατά κανόνα αντισυμβαλλόμενό της, χωρίς να προηγηθεί το
στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η εκμετάλλευση της συναλλακτικής υτιεροχής του
χρήστη, μολονότι αποτελεί τον κανόνα στις τραπεζικές συμβάσεις, δεν αποτελεί
εννοιολογικό στοιχείο των ΓΟΣ. Η θέση υπεροχής του χρήστη (εν προκειμένου της
τράπεζας) δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, αλλά ούτε και η άσκηση πιέσεως σε
βάρος του αντισυμβαλλομένου του.
Οι ΓΟΣ τίθενται εκ μέρους του χρήστη υπόψη του αντισυμβαλλομένου του
μέχρι το χρονικό σημείο της κατάρπσης της σύμβασης και όχι μεταγενέστερα.
Γενικοί όροι μπορούν να περΛηφθούν στη σύμβαση και σε χρονικό σημείο που
έπεται της κατάρπσης της σύμβασης μόνο με τη σύναψη τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης, οπότε κρίσιμο χρονικό σημείο εντάξεως των ΓΟΣ στη
σύμβαση θα είναι πλέον το χρονικό σημείο σύναψης της τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. Η όυνατότητα εφαρμογής του ν. 2251/1994 επί τραπεζικών συμβάσεοίν. Οι
έΝΎοιες του νόμου, η τελολογική και συσταλτική ερμηνεία του, η ευρωπαϊκή
διάσταση.
Στο πλαίσιο της ελληνικής τάξης δεν έχουν θεσττισθεί ειδικές νομοθετικές
ρυθμίσεις που να αφορούν ευθέως τις προϋποθέσεις και την έκταση ελέγχου των ΓΟΣ
των τραπεζών. Με την ψήφιση, ωστόσο, του ν. 2251/1994 (ο οποίος συμπεριέλαβε σε
μεγάλο βαθμό τις ρυθμίσεις του προϊσχύσαντος του ν. 1961/1991 τον οποίο και
αντικατάστησε) ετέθη ευθέως ο προβληματισμός, σχετικά με τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις εφαρμογής επί τραπεζικών συμβάσεων της ρύθμισης για την
καταχρηστικότητα των γενικών όρων συναλλαγών (άρθρο 2 του ν. 2251/1994), η
οποία αποτελεί την πράξη προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
93/13/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές».

2.1 Η συναλ>.ακτική υποχρέωση (αρχή) προστασίας του καταναλωτή και ο ν.
2251/1994

2.1.1 Υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας των συναλλασσομένων.

Πριν

από

την

εξέταση

της

δυνατότητας

χαρακτηρισμού

του

αντισυμβαλλομένου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως καταναλωτή, πρέτιει να
ετησημανθεί η σχετικι) αρχή^ της προστασίας του καταναλωτή, η οποία αποτέλεσε
λογική αφετηρία του ν. 2251/1994, διαττνέει τις σχετικές διατάξεις και αποτελεί
συνεπώς αποφασιστικό κριτήριο ερμηνείας αυτών.
Η εκ μέρους του νομοθέτη και του εφαρμοστή του δικαίου καθιέρωση
συναλλακτικών υποχρεώσεων ασφάλειας και πρόνοιας, κρίνεται ως επιτακτική σε
περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες κοινωνικο-ηθικές επιταγές, όπως αυτές εκφράζονται
στην ισχύουσα έννομη τάξη ή συνάγονται από τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου,
ετηβάλλουν τη λήψη ειδικών μέτρων επιμέλειας χάριν τρίτων κοινωνών του δικαίου.

* Καράκωστας, Η προστασία του καταναλωτή σελ 30-33.
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Προϋποθέσεις των συναλλακτικών υποχρεώσεων αποτελούν οι εξής πραγματικές
καταστάσεις;
α) Η κυριαρχία ενός συγκεκριμένου τιεδίου δράσης από το οποίο ενδέχεται να
προέλθουν κίνδυνοι για τρίτα πρόσωπα.
β) Η θέση σε κυκλοφορία προϊόντων που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους
για τρίτους.
γ) Η δημιουργία ή η κατοχή μιας πηγής ιδιαιτέρου κινδύνου.
δ) Η άσκηση επαγγέλματος ή λειτουργήματος ή η παροχή υπηρεσιών που
εγκυμονούν συγκεκριμένους κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο.
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του προμηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών
(υποπερίπτωση

που

ενδιαφέρει προκειμένου

περί τραπεζικών

συναλλαγών)

συνεπάγονται την άσκηση κυριαρχίας στο πεδίο ευθύνης του, ιδίως όταν ετηκρατούν
τα στοιχεία της μαζικότητας της συναλλαγής, της ανισότητας των όρων
διαπραγμάτευσης και της οιονεί εξαρτήσεως από τη συγκεκριμένη παροχή ή
υπηρεσία, συστατικά στοιχεία που διαπιστώνονται στη συναλλακτική πρακτική των
χρηματοτηστωτικών ιδρυμάτων. Ο ενυπάρχων, συνεπώς, στη δραστηριότητα του
προμηθευτή κίνδυνος προσβολής των εννόμων αγαθών των κοινωνικών του δικαίου
συνεπάγεται την

ανάγκη λήψεως

μέτρων υπό

τη

μορφή

συναλλακτικών

υποχρεώσεων, που θα περιορίζουν τις πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου.

2.1.2

Από τις γενικές συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας στην

υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή.

Από την ειδική ρητή επιταγή του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, από τις
διατάξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών περί διεθνούς δικαιοδοσίας, της συμβάσεως
της Ρώμης περί εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές που αναφέρονται στην
προστασία του καταναλωτή, από τις γενικές αρχές του κοινοτικού και εθνικού
δικαίου περί προστασίας του αδύνατου μέρους στις συμβατικές σχέσεις και στην εν
γένει συναλλακτική ζωή, έτσι όπως οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στη νομολογία του
ΔΕΚ, από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παραγώγου κοινοτικού δικαίου και του
εθνικού δικαίου, που αποσκοπούν στην προάσπιση των συμφερόντων του
καταναλωτή, απορρέει η γενική υπερεθνική αρχή και η συναλλακτική υποχρέωση
προστασίας του καταναλωτή. Εκτός από τις ειδικές διατάξεις που αποβλέπουν στην
προστασία του καταναλωτή, γενικοί κανόνες που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι
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αποτελούν το βασικό θεμέλιο της ως άνω συναλλακτικής υποχρέωσης είναι μεταξύ
των άλλων η ΑΚ 57,281,288 μέσω των οποίων εκφράζεται και η σχετική αρχή του
κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.
Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή αποβλέπει στην
προστασία αφενός του προσώπου του καταναλωτή και αφετέρου των οικονομικών
του συμφερόντων. Η υποχρέωση της προστασίας του προσώπου έχει περαιτέρω δύο
εκφάνσεις, την προστασία της ζωής και των αγαθών που τη απαρτίζουν και την
κατοχύρωση εν γένει της προσωπικότητας των κοινωνών του δικαίου. Η προστασία
της

προσωπικότητας

συνίσταται

στη

διασφάλιση

του

δικαιώματος

αυτοπροσδιορισμού του προσώπου για την εξασφάλιση της ελευθερίας αυτοδιάθεσης,
η οποία στη συναλλακπκή ζωή και ειδικότερα στο πεδίο των δικαιοπραξιών
εκφράζεται με την αυτονομία της βούλησης. Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας
του καταναλωτή αποβλέπει όμως στην διασφάλιση και των περιουσιακών
συμφερόντων του προσώπου, στην προάστηση δηλαδή του διαφέροντος ακεραιότητας
του συνόλου των περιουσιακών του αγαθών. Στο πλαίσιο των τραπεζικών
συναλλαγών ετηθυμητή είναι τόσο η διασφάλιση της δικαιοπρακτικής αυτονομίας
κατά τη συναλλακηκή διαπραγμάτευση, όσο και η διαφύλαξη των περιουσιακών
συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων, τα οποία και αποτελούν το αντικείμενο των
τραπεζικών συναλλαγών.
Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή διατρέχει όλο το
πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό-κοινωνικό και
οικονομικό- των σχετικών δικαιωμάτων και ευχερειών. Ως εκδήλωση της
αντικειμενικής καλής πίστης και ως έκφραση του σκοπού του δικαιώματος εττηρεάζει
και συμπροσδιορίζει τον προστατευτικό σκοπό και κατ’ επέκταση το πεδίο
προστασίας των συναφών δικαιωμάτων και διατάξεων. Ο ν. 2251/1994, ως αυτόνομο
και σχετικά πλήρες σύστημα προστασίας του καταναλωτή, αποτυπώνει και εκφράζει
στο πεδίο του εθνικού δικαίου τη σχετική αρχή προστασίας του καταναλωτή τόσο ως
έκφραση της κοινοτικής έννομης τάξης όσο και ως συναλλακτική υποχρέωση.
Στο πεδίο των ιδιωτικών συναλλαγών γενικώς καθώς και στο πλαίσιο
εφαρμογής του νόμου 2251/1994 η αρχή και η αντίστοιχη συναλλακτική υποχρέωση
προστασίας του καταναλωτή λειτουργούν καθoδηγηuκά.

2.1.3

Η συνα>^.ακτική υποχρέωση προστασίας του

κατανα/χοτή

και η

καΟοδηγητική της λειτουργία.

α) Ως πηγή εμτυνεύσεως του εθνικού νομοθέτη

Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή, εκτός από το ρόλο
που διαδραματίζει στη διάπλαση του δικαίου, συνιστά και πηγή εμπνεύσεως του
εθνικού νομοθέτη^. Οι ρυθμίσεις για την ευθύνη του παρέχοντας υττηρεσίες, για τις
συμβάσεις από απόσταση, για την εξυτυηρέτηση μετά την πώληση και τα
προβλεφθέντα

συλλογικά

μέσα

προστασίας

του

ν.

2251/1994

αποτελούν

χαρακτηριστικά παραδείγματα νομοθετικής σύλληψης που έχει την αφετηρία της
στην ιδέα και στην αρχή -Koivouioi και εθνική- τιερί προστασίας του καταναλωτή.
Αλλά και πέρα των ανωτέρω, άπειρες είναι οι ρυθμίσεις σε κανονιστικό ετήπεδο που
αποβλέπουν στον έλεγχο της αγοράς με στόχο την προστασία του καταναλωτή, αρχή
δικαίου η οποία υπαγορεύεται από ης σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

β) Ως νομοθετικός σκοπός στο πλαίσιο της τελολογικής ερμηνείας

βα) Των εθνικών κανόνων δικαίου

Η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή, που είναι όπως
είπαμε ο βασικός σκοπός αλλά και το κριτήριο ή η οριοθετική γραμμή στο
προστατευτικό πεδίο του ν. 2251/1994, αλλά και των διατάξεων γενικότερα που
ρυθμίζουν τα ζητήματα των σύγχρονων συναλλαγών, εκφράζει την τάση του
ευρωπαίου

και εθνικού νομοθέτη για αυξημένη και συνολική προστασία

αποτυπώνοντας μία σύγχρονη νομοθετική αρχή προστατευτικής παρέμβασης του
δικαστή.
Ως έκφραση της καλής πίστης και ως εκδήλωσης του σκοπού του
δικαιώματος,

η

συναλλακτική

υποχρέωση

προστασίας

του

καταναλωτή

συμπροσδιορίζει συνεπώς το εύρος προστασίας των συναφών δικαιωμάτων και
διατάξεων. Η προστασία του καταναλωτή-πελάτη τραπεζών, ως αδύνατου μέρους στο
βαθμό και στο μέτρο που θα διατηστώνεται κατά περίτιτωση ότι πραγματικά αυτός

* Αλεξανδρίδου, Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή ελληνικό και κοινοτικό, II, 1996 σελ. 32επ.
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είναι το αδύνατο μέρος στη συγκεκριμένη συναλ^χιγή, συνιστά αποφασιστικό
κριτήριο για την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων, τόσο σε προσυμβατικό
στάδιο για την ερμηνεία των κανόνων που αφορούν κατάρτιση της σύμβασης, π.χ
ερμηνεία της σιωπής του καταναλωτή, αλλά κατά την ερμηνεία των κανόνων για τις
συμβατικές υποχρεώσεις, όπως είναι οι παρεπόμενες υποχρεώσεις διασφαλίσεως των
συμφερόντων του καταναλωτή. Η συναλλακτική υποχρέωση λειτουργεί εττίσης και
ως προϋπόθεση αδικοπρακτικής ευθύνης με βάση τις ΑΚ 914,57,281 και 288.

ββ) Των κανόνων κοινοτικού δικαίου

Στο πεδίο των νομοθετικών ρυθμίσεων που έλκουν την καταγωγή τους από το
κοινοτικό δίκαιο, η αρχή της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως νομοθετικός σκοπός που εξυπηρετεί την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού
και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών στην οποία αποβλέττει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, για την εξασφάλιση της σύμφωνης με το κοινοτικό
δίκαιο ερμηνείας διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή,
πρέπει να συνεκτιμάται και η μέσω διαμορφώσεως κανόνων ομοιόμορφου δικαίου
εναρμόνιση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, την οποία επιδιώκει ο κοινοτικός
νομοθέτης, με σκοπό την αποτροπή νόθευσης του ανταγωνισμού και την διευκόλυνση
της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
Η θέση αυτή θα αποδειχθεί χρήσιμη επί περιπτώσεων τραπεζικών συναλλαγών οι
οποίες θα εμφανίζουν έντονα στοιχεία σύνδεσης με την κοινοτική αγορά
(διασυνοριακές συναλλαγές) και θα πρέπει συνεπώς να αναζητηθεί μία όσο το
δυνατόν ενιαία και συνεπής με το κοινοτικό δίκαιο και την νομολογία του ΔΕΚ,
ερμηνεία των σχετικών διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή.

2.2

Η

έΐΛ’Οΐα τ ο υ κ α τ α ν α λ ω τ ή

Ο ορισμός της έννοιας του καταναλωτή σύμφωνα με το γράμμα του ν.
2251/1994 είναι ευρύτατος και σε σημαντικό βαθμό υπερκαλύπτει τον κύκλο των
νομιμοποιούμενων ως «καταναλωτών» προσώπων σε σχέση με τον ορισμό του
κοινοτικού νομοθέτη ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της στενής έννοιας του όρου.
Πράγματι οι Οδηγίες 85/577/ΕΕ για την προστασία καταναλωτών κατά τη σύναψη
συμβάσεΐΰν εκτός εμπορικού καταστήματος, 87/102/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε από
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την 90/88/ΕΕ) για την καταναλωτική πίστη και 93/13/ΕΕ για τις καταχρηστικές
ρήτρες στις συμβάσεις με καταναλωτές θεωρούν ως καταναλωτή κάθε φυσικό (μόνο)
πρόσωπο που ετηδιώκει σκοπούς άσχετους με την ετιαγγελματική του δραστηριότητα.
Στα ως άνω Ευρωπαϊκά νομοθετήματα προστίθεται η νέα Οδηγία 1999/44/ΕΚ
(25.5.1999) σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών. Η
Οδηγία αποτελεί ένα ακόμα βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του
καταναλωτή. Στο κείμενο της και η Οδηγία αυτή ορίζει ως καταναλωτή κάθε φυσικό
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπό μη εντασσόμενο στο πλαίσιο της εμπορικής ή
επαγγελμαηκής δραστηριότητας, εμμένοντας συνεπώς στη στενή έννοια του
«καταναλωτή».
Ο V. 2251/1994 παρέκκλινε τόσο από την αντίληψη του κοινοτικού νομοθέτη
για τον εξ ορισμού ασθενέστερο καταναλωτή συναλλαγή από το στοιχείο της
ικανοποίησης μη επαγγελματικών αναγκών, στοιχείο που ήταν απαραίτητο σύμφωνα
με τις προαναφερθείσες Οδηγίες αλλά και κατά το προηγούμενο δίκαιο (άρθρο 2 αρ.
1

V.

1961/1991). Ο νέος νόμος 2251/1994 υιοθέτησε μία ουδέτερη έννοια του

καταναλωτή υπαγορευμένη από την αντίληψη ότι ο καταναλωτής είναι το κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υττηρεσιών
εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους.
Η υιοθέτησίΊ από τον νόμο μιας ευρείας έννοιας του καταναλωτή’ - η οποία
ας σημειωθεί ότι έχει ετηκριθεί από την ελληνική θεωρεία - στον τομέα παροχής
τραπεζικών υπηρεσιών δημιουργεί, ωστόσο, λιγότερα προβλήματα λόγω του συχνά
εξειδικευμένου χαρακτήρα της συναλλαγής, της εξ ορισμού οικονομικής ισχύος της
τράπεζας και του γεγονότος ότι ο πελάτης της τράπεζας είναι συχνά και ο τελικός
αποδέκτης της παρασχεθείσας τραπεζικής εργασίας. Ο περιορισμός που τάσσει ο
νόμος ότι προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στην έννοια του «καταναλωτή» πρέπει να
είναι απλώς ο τελικός αποδέκτης των παρεχόμενων σε αυτόν υττηρεσιών αποτελεί
ανεπιτυχές κριτήριο για την εφαρμογή του ν. 2251/1994 στις τραπεζικές συναλλαγές,
διότι είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η υττηρεσία εν γένει, ως αγαθό, αναλώνεται
με την παροχή του και υπό την έννοια αυτή κάθε παροχή τραπεζικής υπηρεσίας
απευθύνεται προς τον «τελικό αποδέκτη» της.

’ Καράκωστας , Η προστασία του καταναλωτή σελ. 38, Περάκης , Η έννοια του καταναλωτή κ(
νέο νόμο 2251/1994 ΔΕΕ 1995 σελ. 32.
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Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ως τελικός αποδέκτης είναι δυνατόν αβίαστα να
θεωρηθεί ο πελάτης της τράπεζας

που καταρτίζει με αυτήν σύμβαση για την

εξυπηρέτηση προσωπικών και όχι επαγγελματικών αναγκών. Εξειδικεύοντας
περισσότερο την προσέγγιση αυτή είναι δυνατόν να λεχθεί ότι οι διατάξεις του ν.
2251/1994 είναι εφαρμοστέες (και μάλιστα ευθέως) στον τομέα του λεγάμενου retail
banking, όρος ο οποίος αποδίδεται στα ελληνικά ως «τραπεζικές υττηρεσίες προς
καταναλωτές» και τιεριλαμβάνει τουλάχιστον τις τραπεζικές συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών που από τη φύση τους δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε ετιαγγελματία
για την άμεση ή έμμεση εξυτιηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών του, αλλά
προορίζονται για καταναλωτές με την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια των «τελικών
αποδεκτών»*.
Ο retail banking αφορά τραπεζικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται
κυρίως σε φυσικά πρόσωπα, αποτελούν συναλλαγές σχετικά μικρού ύψους και
παρουσιάζουν σχετική ομοιομορφία, περιοδικότητα και επαναληπηκότητα. Στις
υτιηρεσίες αυτές εμπίτττουν οι καταθέσεις χρημάτων ή άλλων κινητών αξιών, οι
πράξεις διενέργειας τιληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, η έκδοση και διαχείρηση
μέσων πληρωμής - πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και
τραπεζικών ετηταγών - οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα, κινητές αξίες και παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, η διαχείρηση χαρτοφυλακίου ή η παροχή συμβουλών
για τη διαχείρησή του, η φύλαξη και διαχείρηση κινητών αξιών, η εκμίσθωση
θυρίδων κ.λ.π.
Σε ενίσχυση της άποψης ότι τουλάχιστον οι υπηρεσίες της τράπεζας που από
τη φύση τους απευθύνονται σε καταναλωτές υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο του
V.

2251/1994, πρέπει να αναφερθεί η διάταξη του άρθρου 11 παρ.1 της κοινής

υπουργικής απόφασιις Φ1-983/7.3.1991 για την “καταναλωτική πίστη" σύμφωνα με
την οποία οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν δικαιώματα που τυχόν έχει ο
καταναλωτής με βάση άλλες διατάξεις της νομοθεσίας, όπως είναι προεχόντως οι
προστατευτικές των καταναλωτών διατάξεις του ν. 2251/1994, οι οποίες ορθώς
κρίνονται εφαρμοστέες στο πλαίσιο των σχέσεων των τραπεζών προς τους πελάτες
όταν αυτές έχουν τη μορφή “τραπεζικών υπηρεσιών προς καταναλωτές” κατά την
έννοια που εκτέθηκε ανωτέρω.

* Περάκης , ΔΕΕ 1995 σελ. 32.
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Η ευρύτητα της έννοαχς του καταναλωτή στο ν. 2251/1994 καθιστά ορατό τον
κίνδυνο καταχρηστικής εττίκλησης της προβλεπόμενης στο τιλαίσιο του προστασίας
από οικονομικά ισχυρούς συναλλασσόμενους, οι οποίοι στη συγκεκριμένη τιερίπτωση
και την πείρα και την οικονομική δύναμη διαθέτουν για να διαπραγματευτούν τους
όρους, ώστε τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που ο νόμος ετηφυλάσσει για τους εν
τοις πράγμασι καταναλωτές να κείται εκτός του προστατευτικού σκοπού του νόμου.
Ο κίνδυνος που προαναφέραμε δεν αποτρέπεται αλλά αντιθέτως επιτείνεται λόγω της
μη προσφορότητας του κριτηρίου του “τελικού αποδέκτη” ιδίως όσον αφορά την
περοχή τραπεζικών υπηρεσιών. Οι ανησυχίες της θεωρείας σε σχέση με το εύρος της
έννοιας του καταναλωτή εκδηλώθηκαν αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και πριν
ακόμη

από

οποιαδήποτε σχετική αρνητική

εμπειρία αναζητήθηκαν

τρόποι

συσταλτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της έννοιας του καταναλωτή. Η ανάγκη
ακριβούς οριοθέτησης της έννοιας του καταναλωτή εμμέσως επισημαίνεται και στην
Εισηγητική Έκθεση του ν. 2251/1994 που στοιχειοθετεί τον ορισμό του καταναλωτή
με κριτήριο την ύπαρξη “αντίστοιχης νομοθετικής ρυθμιστικής ανάγκης”. Από την
επισήμανση αυτή και σε συνδυασμό με την ανωτέρω αναλυθείσα αρχή προστασίας
που αποτέλεσε και αφορμή του σχετικού νομοθετήματος, συνάγεται η κατά τη γνώμη
μας αντιμετώτηση του ζητήματος ως εξής; Ως κριτήριο οριοθέτησης και περιορισμού
της έννοιας του καταναλωτή πρέπει να επιλεγεί ο προστατευτικός σκοπός του νόμου,
ήτοι η ανάγκη κατοχύρωσης της αρχής προστασίας του καταναλωτή σης περυιτώσεις
όπου αυτός είναι στην ουσία αδύνατο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Προκειμένου να
εφαρμοστεί η ρύθμιση για τους ΓΟΣ, η επίκληση της ιδιότητας του καταναλωτή και
συνακόλουθα η ένταξη συγκεκριμένου προσώπου στο προστατευτικό πεδίο του
νόμου κρίνεται με βάση το σκοπό της σχετικής ρυθμίσεως. Ειδικότερα θα αναζητηθεί
ο σκοπός που επιδιώκεται στη ρύθμιση του άρθρου 2 του νόμου και με βάση την
τελολογικιί ερμηνεία της διάταξης θα προσδιοριστούν τα όρια της προστασίας και η
ανάγκη ρυθμιστικιίς επεμβάσεως, με κριτήριο, την οποία θα αξιολογηθεί και θα
ερμηνευθεί και η έννοια του καταναλωτή. Με άλλα λόγια η έννοια του καταναλωτή
θα αποδίδεται υπό το φως του σκοπού της συγκεκριμένης διάταξης (εν προκειμένω
του άρθρου 2) με τελολογική και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 1 και 2 του ν.
2251/1994. Η ανάγκη αποτροπής υπαγόρευσης καταχρησηκών όρων κατά το άρθρο 2
θα διαμορφώσει την έννοια του καταναλωτή του άρθρου 1, κατά τρόπο ώστε μόνο
στις περιπτώσεις όπου υπαγορεύονται καταχρηστικοί όροι λόγω συναλλακτικής
απειρίας και αδυναμίας να μπορούν να προστατευθούν οι αποδέκτες των ΓΟΣ ως
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καταναλωτές και να αποτρέπεται το ασυνεπές φαινόμενο κάθε τελικός αποδέκτης
υπηρεσιών να είναι δυνατόν να θεωρηθεί καταναλωτής. Το σύστημα των άρθρων 1
και 2 του ν. 2251/1994 και ο σκοπός του νόμου, έτσι όπως διαμορφώνεται από την
σχετική αρχή αποτελούν επαρκή κριτήρια προσδιορισμού των προστατευτέων
περιπτώσεων.
Η ratio της ρύθμισης του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 είναι η αποκατάσταση
της

συμβατικής

ισορροπίας

εξαιτίας

της

διατάραξης

της

δικαιοπρακτικής

αυτοδιάθεσης που προκαλεί η διαπραγματευτική υπεροπλία του προμηθευτή-χρήστη
των ΓΟΣ. Ειδικώς στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών, η ανάγκη προστασίας της
συμβατικής ισορροπίας και διασφάλισης της δικαιοπρακτικής αυτοδιάθεσης των
αντισυμβαλλομένων των τραπεζών είναι ιδιαίτερα έκδηλη λόγω της οικονομικής και
οργανωτικής υπεροχής ή άλλως της εξουσιαστικής θέσης των τραπεζών, οι οποίες
κατά κανόνα επιβάλλουν μονομερώς στους ασθενέστερους αντισυμβαλλομένους τους
στη βάση του take it or leave it την κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων με
προδιατυπω μένους από τις ιδέες (ή από τρίτους για λογαριασμό τους) γενικούς όρους.
Κατά συνέπεια, βάσιμα υποστηρίζεται η άποψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
2251/1994 για τους ΓΟΣ εφαρμόζονται ευθέως ή κατ’ αναλογία’ κατά τον έλεγχο των
τραπεζικών ΓΟΣ και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν ο τιελάτης συναλλάσσεται με
την τράπεζα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή και της εμπορικής του ιδιότητας,
αρκεί να χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή από ανισομέρεια σε βάρος της
διαπραγματευτικής δύναμης του πελάτη της τράπεζας.
Προς

ενίσχυση

της

επιχειρηματολογίας

υπέρ

της

θέσης

ότι

ο

αντισυμβαλλόμενος-πελάτης της τράπεζας εμτήπτει στην προστασία των διατάξεων
του νόμου 2251/1994 με την επιφύλαξη όμως της in concrete στάθμισης των
συνθηκών, κρίνεται σκότημο να συνεκτιμηθεί το σκεπτικό του ΔΕΚ στην απόφασή
του που δημοσιεύτηκε σης 22 Απριλίου 1999. Λαμβάνοντας υπόψη τη ratio της
νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών (συγκεκριμένα της Οδηγίας 85/577) το
ΔΕΚ αρνείται να

εγκλωβιστεί

στην κατά γράμμα

έκφραση

του νόμου.

Αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία στοχεύει στην προστασία του
συμβαλλομένου που λόγω θέσης (οικονομικής ή διανοητικής) ή περιστάσεων
αδυνατεί να διαπραγματευτεί επί ίσους όροι με τον ισχυρό αντισυμβαλλόμενού του,
το ΔΕΚ θέλει και επεκτείνει την προστατευτική νομοθεσία σε περιπτώσεις που

’ Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο σελ. 17.
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μπορεί κατά την στενή γραμματική διατύπωση να μην υπάγονται σε αυτή,
δικαιοπολιτικά

και τελολογικά

εντούτοις

δεν νοείται να

εξαιρεθούν

του

προστατευτικού μανδύα της.
Το σκεπτικό αυτό διατυπώθηκε με αφορμή προδικαστικό ερώτημα που
Ισπανός Δικαστής έθεσε ενώπιον του ΔΕΚ με βάση το άρθρο 177 ΕΚ. Το ερώτημα
ήταν αν οι διατάξεις ττερί προστασίας καταναλωτή σε συμβάσεις συναπτόμενες εκτός
καταστήματος μπορούν να εφαρμοστούν επί χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου
που συνήφθη κατά τη διάρκεια εκδρομής που με πρωτοβουλία του οργάνωσε ο
έμπορος εκτός της έδρας του, όταν η σχετική οδηγία εξαιρεί τις συμβάσεις που
αφορούν ακίνητα (γράμμα του νόμου), οι περιστάσεις όμως της σύναψης, ο προέχων
ενοχικός χαρακτήρας της σύμβασης καθώς και η συνομολόγηση παροχής συναφών
υπηρεσιών (συντήρηση ακινήτου, χρήση κοινόχρηστων χώρων κ.τ.λ) καταδεικνύουν
ότι θα ήταν ασυνεπές να εξαιρεθεί της προστασίας του νόμου η συγκεκριμένη
σύμβαση. Πραγματικά το ΔΕΚ, σε σύμπνοια με γνωμοδότηση της Επιτροπής,
απεφάνθη ότι «η χρήση ενός ακινήτου από κοινού από άλλους αποτελεί απλώς ένα
από τα στοιχεία της σύμβασης, της οποίας το αντικείμενο συνίσταται στην παροχή
ενός συνόλου τουρισπκής φύσεως υπηρεσιών» και απάντησε υπέρ της εφαρμογής
της εν λόγω νομοθεσίας στην in concrete περίπτωση. Το ΔΕΚ, πέρα από το γράμμα
του νόμου, στάθμισε το γεγονός ότι επρόκειτο για σύμβαση με καταναλωτή που
βρέθηκε εντελώς απροετοίμαστος για διαπραγματεύσεις και αδύναμος να συγκρίνει
την τιμή και την ποιότητα της προσφοράς με άλλες αντίστοιχες συμβάσεις σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι θα γινόταν δέκτης και άλλων, εκτός της χρήσης του
ακινήτου, υπηρεσιών.
Καίτοι η απόφαση του ΔΕΚ δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το
αντικείμενο της παρούσας ανάπτυξης, το σκεπτικό του δικαστηρίου και τα κριτήριά
του είναι δυνατόν να θεωρηθούν απάντηση σε όσους στενά ερμηνεύοντας δεν
θεωρούν ορισμένες τραπεζικές εργασίες ως υττηρεσίες (βλ. κατωτέρω) και σε όσους
αμφισβητούν ότι ο συμβαλλόμενος που με τις τραπεζικές εργασίες εξυπηρετεί
επαγγελματικές ανάγκες μπορεί να θεωρηθεί «καταναλωτής». Κυρίως όμως και
σχετικά με την επέκταση τιις προστασίας του νόμου, το ΔΕΚ επιβεβαιώνει ότι
ορθότερα είναι να σχετικοποιείται in concrete η έννοια του καταναλωτή με στόχο
την αποκατάσταση της συμβατικής ισορροπίας, όταν in casu προκύπτει ότι η
δικαιοπρακτική

αυτοδιάθεση

του

καταναλωτή

διαπραγματευτική υπεροπλία του προμηθευτή.

εξοβελίστηκε

από

τη
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Πέρα από τον ως άνω προσδιορισμό της έννοιας του καταναλωτή στο πλαίσιο
της συστηματικής και τελολογικής ερμηνείας του ν. 2251/1994 είναι δυνατόν να
προκόψουν

ακραίες

περιπτώσεις

όπου

θα

απαιτείται

η

προστασία

του

αντισυμβαλλομένου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πλην όμως αυτός ούτε κατά
το σύστημα, ούτε κατά το σκοπό του ν. 2251/1994 θα μπορεί να υτιαχθεί στις
σχετικές προστατευτικές διατάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ασφαλιστική δικλείδα
προστασίας μπορούν να αποτελόσουν τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ για την
εξισορρότιηση των αντικρουόμενών συμφερόντων. Το κοινό δίκαιο παρέχει επαρκεί
προστασία όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν απολαύει της ειδικής προστασίας του
αδύνατου καταναλωτή.
Κατά ανάστροφη πορεία και πάλι με οδηγό το κοινό δίκαιο και το άρθρο 281
ΑΚ, η προφανής υπέρβαση των ορίων εφαρμογής της προστατευτικής ρύθμισης του
άρθρου 2 του ν. 2251/1994 για τους ΓΟΣ από επικαλούμενο την ιδιότητα του
καταναλωτή αλλά οικονομικά ή «διανοητικά» ισχυρό συναλ/χισσόμενο είναι
αποδοκιμαστέα και συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος η οποία πρέπει να
ελέγχεται κατά ΑΚ 281. Βεβαίως, η κατά περίπτωση διορθωτική επέμβαση του
δικαστηρίου κυρίως προς τη μορφή της τελολογικής συστολής οδηγεί σε κάποια
ανασφάλεια δικαίου. Αυτό όμως είναι τα τίμημα για τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων
των περιπτώσεων που θα ανακύψουν ιδιαίτερα στο χώρο των τραπεζικών
συναλλαγών. Η διαμόρφωση από τα δικαστήρια τυπολογίας περιπτώσεων και η
αντίστοιχη διαβάθμιση της προστασίας των πελατών των τραπεζών ανάλογα με τις
ανάγκες και τις γνώσεις τους, πάντα με γνώμονα εξατομίκευσης το σύστημα και το
σκοπό του ν. 2251/1994 και την ΑΚ 281 και 288 θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη
διάπλαση ενός στερεού και σταθερού πλαισίου προστασίας του αδύνατου
συμβαλλομένου μέρους στις τραπεζικές συναλλαγές με ΓΟΣ.

2.3

Η έ\Ύ0 ΐα του προμηθευτή

Όσον αφορά το ζήτημα της υπαγωγής της τράπεζας στην έννοια του
«προμηθευτή» σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του ν. 2251/1994 που ορίζει ότι
«προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατά την άσκηση της
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας προμηθεύει προϊόντα ή
παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή», δεν γεννώνται ιδιαίτερα προβλήματα. Η
τράπεζα, όπως προκύπτει τόσο από τις διατάξεις του ν. 2076/1992, όσο και από τον
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Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας'®, ο οποίος στον ορισμό τιου τιεριέχει για την
έννοια της, την προσδιορίζει ως «επιχείρηση η οποία δέχεται καταθέσεις από το
κοινό, χορηγεί πιστώσεις και περιέχει όσες άλλες υπηρεσίες προβλέπονται από την
άδεια λειτουργίας της», παρέχει-προμηθεύει στο πλαίσιο της άσκησης της
ετηχειρηματικής δραστηριότητας σειρά υπηρεσιών προς τους τιελάτες της.
Ας σημειωθεί ότι αμφισβητείται αν ορισμένες τραπεζικές εργασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν. 2076/1992 και οι οποίες είναι από τις πλέον
συνηθισμένες στις τραπεζικές συναλλαγές (όπως η παροχή τηστώσεων ή οι
προεξοφλήσεις συναλλαγματικών), αποτελούν παροχή «υπηρεσιών» κατά την έννοια
του V. 2251/1994.
Τέλος, δεν έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς την προϋπόθεση της
«προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά». Οι παρεχόμενες από τις τράπεζες
υπηρεσίες σαφώς απευθύνονται και αφορούν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, δεν
προσφέρονται ούτε σχεδιάζονται για ορισμένο αποδέκτη, αλλά έχουν κατά κανόνα
μαζικό χαρακτήρα και έντονο το στοιχείο της τυποποίησης. Η γνωστοποίησή τους
στην αγορά γίνεται μέσω διαφημίσεων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων,
προσφορών και προτάσεων που στοχεύουν τον ανώνυμο πελάτη και υποψήφιο
αντισυμβαλλόμενο.

Ψυχομάνης , Εισήγηση στο 8° συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων Νοέμβριος 1998 με θέμα: Η
διαφήμηση και οι κώδικες δεοντολογίας σελ. 260-261.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Η έ\ταξη των τραπεζικών ΓΟΣ στη σύμβαση.

Το πρώτο επίπεδο (έμμεσου) ελέγχου των τραπεζικών ΓΟΣ αφορά τον έλεγχο
της εντάξεώς τους στη σύμβαση. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την είσοδο των
τραπεζικών ΓΟΣ στη σύμβαση συμπίπτουν με εκείνες που απαιτούνται κατά τα
γενικώς ισχύοντα για τους όρους των συναλλαγών που καθίστανται περιεχόμενο
οποιοσδήποτε σύμβασης. Η διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης, εν
προκειμένω της τραπεζικής, με τη χρησιμοποίηση προδιατυπωμένων ΓΟΣ συνιστά
απόκλιση από τον γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η σύμβαση καταρτίζεται
μετά από διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της συμβατικής ύλης και μόλις περιέλθει η
δήλωση αποδοχής εφ’ όλων των σημείων της προτάσεως σε αυτόν που πρότεινε τη
σύναψή

της

(ΑΚ

192).Η

ιδιαιτερότητα

των

συμβάσεων

που

περιέχουν

προδιατυπωμένους όρους έγκειται στο ότι ο ασθενέστερος συμβαλλόμενος (δηλαδή
κατά κανόνα ο πελάτης της τράπεζας) παραιτείται εν τοις πράγμασι από την
διαπραγμάτευση του τιεριεχομένου των ΓΟΣ και του απομένει μόνο η ελευθερία
λήψης της απόφασης για τη σύναψη ή την άρνηση σύναψης της συμβάσεως χωρίς
δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσει τους όρους της προτεινόμενης από
τον αντισυμβαλλόμενό του συμβατικής ρύθμισης. Επομένως, το περιεχόμενο των
ΓΟΣ δεν εκπορεύεται από τη βούλησή του και δεν καθίσταται αντικείμεΐΌ της
δηλώσεώς του. Αντικείμενο της δηλώσεως βούλησης του πελάτη της τράπεζας είναι
μόνον η ισχύς και η ενσωμάτωση των ΓΟΣ ως σύνολο (in toto) στο corpus της
σύμβασης και δεν απαιτείται να αφορά καθένα από τους προτεινόμένους όρους
χωριστά.
Προκειμένου, λοιπόν να διασφαλιστεί ένα minimum δικαιοπρακτικής
αυτοδιάθεσης για τον ασθενέστερο των συμβαλλομένων, γίνεται δεκτό ότι για την
κατάφασί] της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση θα πρέπει, πέρα από την διατιίστωση
της τυπικής σύμτττωσιις της πρότασης της τράπεζας και της αποδοχής του πελάτη της
που αποτελούν τα γενικά προαπαιτούμενα της έγκυρης κατάρτισης μιας σύμβασης
(ΑΚ 185 επ.), να συντρέχουν ορισμένες επιπρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις.

3.1

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση υπό
το καθεστώς του ν. 2251/1994

Ο ισχύων ν. 2251/1994 υπαγορεύει τις ειδικές προϋποθέσεις που κρίνονται
αναγκαίες για τη ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση.
Όσον αφορά την ένταξη των ΓΟΣ στην τραπεζική σύμβαση απαιτείται
ιδιαίτερη συμφωνία, η συμφωνία

εντάξεως, αντικείμενο της οποίας δεν είναι η

διαπραγμάτευση του τιεριεχομένου των ΓΟΣ, αλλά η ενσωμάτωσή τους στη
σύμβαση. Η συμφωνία αυτή προϋποθέτει την πρόταση (ΑΚ 185), την αποδοχή
(ΑΚ189 επ.) και τη συμφωνία των μερών (ΑΚ 195-196) κατά τις γενικές διατάξεις
του ΑΚ. Εκτός όμως από αυτές τις γενικές προϋποθέσεις, ο ν. 2251/1994 υιοθετεί την
ανάγκη συνδρομής και πρόσθετων ειδικών προϋποθέσεων.
Κατ’ άρθρον 2 & 1 ν. 2251/1994 οι ΓΟΣ «δεν δεσμεύουν τον καταναλχοτή αν
κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προμηθευτής δεν
του υπέδειξε την ύπαρξη τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική
γνώση του περιεχομένου τους». Στην εν λόγω διάταξη προτάσσονται οι βασικές
προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν

το αργότερο κατά την κατάρτιση της

σύμβασης. Ο νόμος προκειμένου να τονίσει το ειδικό αποδεικτικό βάρος του
επικαλούμενου την ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση ακολουθεί την αρνητική
διατύπωση ως ακολούθως; Για τη μη ένταξη και την έλλειψη δεσμευτικότητας των
ΓΟΣ απαιτούνται σωρευηκά (μια υποκειμενική) προϋπόθεση που αφορά το πρόσωπο
του καταναλωτή (ανυπαίτια άγνοια των ΓΟΣ) και μια από τις δύο προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο πρόσωπο του προμηθευτή (παράλειψη υπόδειξης των ΓΟΣ ή
στέρηση της πραγματικής γνώσης του περιεχομένου τους).Σημειώνεται ότι μολονότι
στο κείμενο του νόμου προτάσσεται το στοιχείο της υπόδειξης και της εξασφάλισης
δυνατότητας αξιώσιμης γνώσης, ορθότερο είναι να προηγηθεί το στοιχείο της ρητής
υπόδειξης ως λογικώς και χρονικώς πρότερο, δοθέντος ότι υποκαθιστά ή
συμπληρώνει την απαιτούμενιι πρόταση για την ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση.
Κατά την έννοια, συνεπώς, του ν. 2251/1994, ο προμηθευτής (εν προκειμένω
η τράπεζα) οφείλει να προβεί σε ρητή επισήμανση προς τον καταναλωτή (δηλαδή τον
πελάτη της τράπεζας) ότι η σύμβαση πρέπει να καταρτιστεί υπό τους προτεινόμενους
όρους. Ρητι) επισήμανσιι σημαίνει ρητι) παραπομπή. Η παραπομπή, πάντως, αρκεί να
γίνεται στο σύνολο των ΓΟΣ χωρίς να απαιτείται αναφορά στο περιεχόμενο κάθε
επιμέρους ρήτρας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την κατάρτιση της

Γενικοί Ooot Τ pcotcCikoiv Συναλλαγών

σύμβασης, δεδομένου ότι μεταγενέστερη υπόδειξη δεν αναπληρώνει τη σχετική
παράλειψη (βλ. άρθρο 2 & 1 ν. 2251/1994), εκτός αν επακολουθήσει σχετική
συμπλήρωση της σύμβασης.
Ετηπλέον της υπόδειξης, απαιτείται η παροχή στον πελάτη της τράπεζας της
δυνατότητας αξιώσιμης (δηλαδή χωρίς σοβαρή δυσκολία) γνώσης του συγκεκριμένου
τιεριεχομένου των ΓΟΣ. Ο χρήστης των ΓΟΣ (η τράπεζα) φέρει το βάρος να
εξασφαλίσει στον αντισυμβαλλόμενό του τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώση του
συγκεκριμένου περιεχομένου των ΓΟΣ κ όχι απλώς να πληροφορηθεί την ύτιαρξή
τους. Προς το σκοπό της εξασφάλισης της δυνατότητας αξιώσιμης γνώσης του
περιεχομένου των ΓΟΣ, στο άρθρο 2 & 2-3 ν. 2251/1994 προβλέπονται οι ακόλουθοι
δύο κανόνες; Κατά πρώτον, γενικοί όροι που καταρτίζονται στην Ελλάδα
διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν πρόκειται για ΓΟΣ διεθνών
συναλλαγών και κατά δεύτερον, οι όροι αυτοί, όταν είναι έντυποι, όπως συμβαίνει ως
ετιί των πλείστον στο πεδίο των τραπεζικών συμβάσεων, εκτυπώνονται ευανάγνωστα
σε εμφανές σημείο του εγγράφου της σύμβασης.
Περαιτέρω, ο ν. 2251/1994 ορίζοντας ότι «οι ΓΟΣ δεν δεσμεύουν τον
καταναλωτή αν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυτταιτίως»,
ανάγει σε προϋπόθεση της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση το στοιχείο της γνώσης ή
υπαιτίας άγνοιας του καταναλωτή. Κατά κανόνα, η υπόδειξη των ΓΟΣ από τον
χρήστη προς τον αντισυμβαλλόμενό του και η εξασφάλιση της δυνατότητας
αξιώσιμης γνώσης του περιεχομένου τους, εξασφαλίζει την γνώση του καταναλωτή.
Συνεπώς, ανυπαίτια θα θεωρείται η άγνοια του καταναλωτή στην περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξη των ΓΟΣ ή του στέρησε τη δυνατότητα να
λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το
ενδεχόμενο ο καταναλωτής να αγνοεί ανυπαίτια τους ΓΟΣ, μολονότι ο προμηθευτής
του υπέδειξε σαφώς την ύπαρξή τους, οπότε και στερούνται δεσμευτικής ισχύος.
Σύμφωνα με τη γενική θεωρία περί ΓΟΣ και την αρχή προστασίας
καταναλωτή, καθίσταται εμφανές ότι η ένταξη των ΓΟΣ δεν προκύπτει και δεν
αποδεικνύεται άνευ ετέρου απ’ το γεγονός ότι ο συμβαλλόμενος θέτει την υπογραφή
του κάτω απ’ τη σχετική φράση και επισήμανση περί της ισχύος των ΓΟΣ. Σημαντικό
εν προκειμένω στοιχείο δεν μπορεί να είναι το αποδεικτικό της υπογραφής αλλα η
ουσιαστική δυνατότητα γνώσης που ο προμηθευτής προνόησε να εξασφαλίσει χάριν
του αντισυμβαλλομένου του.
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Ζήτημα που ανακύπτει και αφορά τη συναλλακηκή πραγματικότητα στο
πλαίσιο των τραπεζικών σχέσεων είναι το στοιχείο της αλλοδαπότητας. Ήδη η
γερμανική θεωρία'‘ έχει προβληματιστεί σχετικά με τη γλώσσα διατύπωσης των ΓΟΣ
και θεωρεί ουσιώδες μεταξύ άλλων και το στοιχείο του κύκλου δράσεως, το κατά
πόσο πιθανή και συχνή είναι η συναλλαγή του συντάκτη των ΓΟΣ με αλλοδαπούς. Τα
πιστωτικά ιδρύματα ετιειδή διατηρούν ευρύ κύκλο συναλλασσομένων διαφόρων
εθνικοτήτων, οφείλουν χάριν προστασίας των τελευταίων αλλά και για τη διασφάλ.ιση
της ομαλής εξέλιξης της σύμβασης, να φροντίζουν ώστε ο συμβαλλόμενος να
κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο της σύμβασης, είτε χρησιμοποιώντας διεθνή
γλώσσα, είτε λόγω των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης περίπτωσης αξιοποιώντας
τις μεταφραστικές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα διεθνή συναλλακτικά
ήθη και η καλή πίστη, όπως η τελευταία εξειδικεύεται με τη συναλλακτική
υποχρέωση προστασίας του καταναλωτή επιβάλλουν στο χρήστη να μεταγλωττίζει
τους ΓΟΣ στη γλώσσα της κύριας σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις που οι ΓΟΣ
είτε αποτελούν όρους διεθνών συμβάσεων που είναι διατυπωμένες σε διεθνή γλώσσα
(όπως η αγγλική) είτε όταν λόγω των συνθηκών και της φύσεως της σύμβασης, η εκ
μέρους του χρήστη αξίωση γνώσης άλλης γλώσσας δεν είναι αντίθετη στην καλή
τήστη. Το ετηχείρημα ότι ο συντάκτης των ΓΟΣ όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που
διαμένουν μόνιμα στη χώρα του αναμένει όπως αυτοί γνωρίζουν τη γλώσσα ή απαιτεί
να χρησιμοποιούν μεταφραστή με έρεισμα μεταξύ άλλων και τη γραμματική
διατύπωση του ν. 2251/1994 για ΓΟΣ έχει ως αυτονόητη προϋπόθεση τη γλωσσική
προσέγγιστι και κατανόησή τους.
Εκτός από τα παραπάνω που ισχύουν γενικώς και στις ειδικότερες
περιτιτώσεις συναλλαγών καταναλωτικής πίστης, οι διατάξεις της Κ.Υ.Α Φ1983/7,3,91 απαιτούν επί πιστωτικών συμβάσεων ορισμένοι γενικώς ισχύοντες όροι να
επισημαίνονται σαφώς. Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι ο καταναλωτής πρέπει να
ενημερώνεται κατά τη σύναψη ή και νωρίτερα ειδικώς για τους όρους της Τράπεζας
αναφορικώς με το ανώτατο όριο πίστωσης, το ετήσιο ετητόκιο, ης επιβαρύνσεις, τους
όρους τροποποίησης και τη διαδικασία λύσης της σύμβασης. Οι πληροφορίες αυτές
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή εγγράφως. Επιπλέον το άρθρο 9 απαιτεί την
έγγραφη αναφορά του ποσού, αριθμού, συχνότητας ή ημερομηνιών των δόσεων και
το συνολικό ποσό αυτών. Προκειμένου για συμβάσεις πιστώσεις για τη

'' Λαδάς , Το γλωσσικό ζήτημα των ΓΟΣ ΔΕΕ 1996, σελ. 909.
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χρηματοδότηση προμήθειας αγαθών ή υττηρεσιών ή για τις πιστωτικές κάρτες
απαιτείται ρητή πρόβ>χψη των προμηθειών που η Τράπεζα υπολογίζει, των
εγγυήσεων που ο καταναλοιτής προσφέρει και των προϋποθέσεων υπαναχοιρησης. Οι
πιο πάνω διευκρινήσεις και πληροφορίες πρέπει να τιαρέχονται στον πελάτη,
σύμφωνα με την αρχή της προστασίας του καταναλωτή, σε γλώσσα κατανοητή και
κατά τρόπο απολύτως σαφή και προσιτό στον κοινό συναλλασσόμενο.

3.2

Συνέπειες της έί^ειψης των σχετικών προϋποθέσεων

Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω εκτεθείσες γενικές και ειδικές προϋποθέσεις
οι ΓΟΣ καθίστανται περιεχόμενο της σύμβασης και ρυθμίζουν τις σχέσεις των μερών.
Αν οι γενικοί όροι που ενετάγησαν στη σύμβαση αντικαθιστούν (πάντοτε με
συμφωνία των μερών) από άλλους γενικούς ή ειδικούς, σε περίπτωση αντίφασης των
μεν με τους δε εφαρμόζονται οι νεώτεροι. Ενόψει της νομικής φύσης των ΓΟΣ ως
συμβατικών όρων'^ η ενέργεια της ένταξης είναι δυνατόν να επεκταθεί και έναντι
τρίτων, είτε στο πλαίσιο των κανόνων της σύμβασης υπέρ τρίτου (Α.Κ 410 επ.) ή της
σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτο. Το ζήτημα παρουσιάζει σοβαρό
πρακτικό ενδιαφέρον στο πεδίο των τραπεζικών συμβάσεων που περιέχουν
απαλλακτικές ρήτρες μέσω των οποίων περιορίζεται ή αποκλείεται η ευθύνη της
τράπεζας (ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της ως βοηθοί
εκπληρώσεως).
Αντιθέτως, η μη συνδρομή των γενικών προϋποθέσεων για την είσοδο της
συμφωνίας ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση ή των ειδικών διατάξεων για τη
δεσμευτικότητά τους έχει ως συνέπεια ότι οι ΓΟΣ δεν αποτελούν ως προς τον
αντισυμβαλλόμενο του χρήστη τμήμα του περιεχομένου της σύμβασης. Η συνέπεια
αυτή προβλέπεται ρητώς για την ανυπαίτια άγνοια των ΓΟΣ καθώς και για την μη
υπόδειξη της ύπαρξής τους ή για την μη εξασφάλιση της δυνατότητας αξιώσιμης
γνώσης του πραγματικού τους περιεχομένου. Το ίδιο όμως πρέπει να γίνει δεκτό και
για τις διατάξεις που ορίζουν τον τρόπο διατύπωσης και εκτύπωσης των ΓΟΣ 9 άρθρο
2 παρ. 2 και 3 ν. 2251/1994), δεδομένου ότι και οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην
εξασφάλισιι τιις πραγματικής γνώσης του περιεχομένου τους.

Κρατούσα άποψη: Καράκωστας , Η προστασία του καταναλωτή σελ. 56, Παπανικολάου, Περί τι
ορίων της προστατευτικής παρέμ^σης του δικαστή στη σύμβαση σελ.341επ.
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Από το γράμμα του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2251/1994 σύμφωνα με το οποίο
οι ΓΟΣ «δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή» σε συνδυασμό με τον σκοπό του νόμου και
την αρχή προστασίας του καταναλωτή (προστασία των ατομικών και συλλογικών
συμφερόντων των καταναλωτών) συνάγεται αναμφισβήτητα ότι οι ΓΟΣ είναι
ανίσχυροι υτιέρ του καταναλωτή (σχετική «ανενέργεια» υτιέρ του καταναλωτή).
Επομένως, μόνο ο καταναλωτής (πελάτης της τράπεζας) μπορεί να ετηκαλεσθεί την
έλλειψη δεσμευτικότητας των ΓΟΣ και όχι ο χρήστης (η τράπεζα) έναντι αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.

Γενικοί όροι των συνα>^Λγών και ερμηνεία τους υπό το φως

συνταγματικόιν και κοινοτικών διατάξεων'^.

4.1

Νομική βάση

Η θέση σύμφωνα με την οποία ο δικαστής και ο εφαρμοστής του δικαίου
έχουν υποχρέωση να ερμηνεύουν τις κείμενες διατάξεις για τον έλεγχο των
καταχρηστικών όρων των συναλλαγών ως διατάξεις εντεταγμένες στο σύστημα
δικαίου του οποίου ακρογωνιαίοι λίθοι είναι οι θεμελιώδεις συνταγματικές και
κοινοτικές αρχές και εγγυήσεις, βρίσκει επαρκές έρεισμα σε υπερνομοθετικό επίπεδο,
στα άρθρα 25 παρ.1, 28 και 93 παρ.4 του Συντάγματος και στο άρθρο 129 Συνθ.ΕΚ.
Τα μεν πρώτα (άρθρα 25 παρ. 1 και 28) δεσμεύουν κάθε κρατική εξουσία -άρα και την
νομοθετική και δικαστική εξουσία- να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη λειτουργία των
θεμελιωδών αρχών και εγγυήσεων του κοινοτικού δικαίου και του Συντάγματος, το
άρθρο 93 παρ.4 αναγνωρίζει στη δικαστική εξουσία αρμοδιότητα ελέγχου της
συνταγματικότΐ]τας των νόμων αλλά και ερμηνείας τους κατά τρόπο διαπνεόμενο από
τις θεμελιώδεις συνταγματικές αξίες. Το άρθρο 129 Συνθ.ΕΚ ορίζει επίσης ότι η
κοινότητα συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών
μέσω του οποίου θεμελιώνεται η υποχρέωση όλων των οργάνων και της Κοινότητας
και των Κρατών-Μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της
υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.
Σημαντικό ρόλο στην ένταξη και ακριβή αξιολόγηση των συνταγματικών αρχών στο
πλαίσιο της ερμηνευόμενης διάταξης παίζει και το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος
μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συνεκτίμηση και στάθμιση περισσοτέρων τυχόν
συγκρουόμενων αρχών με στόχο την απόδοση του νοήματος που δεν θα διαταράσσει
την αξιολογικι) συνοχή του συστήματος.
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4.2

Αναγωγή σε συνταγματικές διατάξεις για την ερμηνεία κανόνων προστασίας

του καταναλωτή.

4.2.1

Η συνταγματική προστασία του καταναλωτή από τους καταχρηστικούς

όρους των συνα>^.αγών.

Η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών, η ταχύτητα των τρεχουσών
συναλλαγών και οι σύγχρονες μέθοδοι της αγοράς έφεραν τον καταναλωτή
αντιμέτωπο με το πρόβλημα της παγίδευσής του από επαχθείς συμβατικούς όρους,
στους οποίους προσχωρεί, μη έχοντας καταρχήν τη δυνατότητα να αξιώσει
διαφορετική ρύθμιση από τον οικονομικά ισχυρότερο αντισυμβαλλόμενο. Το
σύγχρονο κοινωνικό κράτος του δικαίου όφειλε να επωμισθεί και με το καθήκον της
νομικής κάλυψης και προστασίας των καταναλωτών. Το Σύνταγμα με μία σειρά από
διατάξεις αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας και δικαιοσύνης στις
συναλλαγές. Αποβλέπει ειδικότερα όχι μόνο στην προστασία των ατομικών
συμφερόντων του καταναλωτή ως υποκειμένου συγκεκριμένης συναλλαγής αλλά και
στην προστασία των γενικότερων καταναλωτικών συμφερόντων όπως αυτά
εκφράζονται από το κοινό νομοθέτη στα άρθρα 2 παρ.5 και 10 του ν. 2251/1994. Το
Σύνταγμα δηλαδή ανάγει την υγεία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των
καταναλωτών σε συλλογικά έννομα αγαθά και καλεί το νομοθέτη να τα
προστατεύσει.
Πιο συγκεκριμένα από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος
απορρέει κανονιστική δέσμευση για την απαγόρευση δημιουργίας σχέσεων
ετεροκαθορισμού του ανθρώπου. Η δέσμευση αυτή καλύταει κάθε φορέα εξουσίας.
Στο μέτρο που δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για την προστασία της ανθρώτηνης
αξίας ετηβάλλεται η ετιίκληση του άρθρου 2 παρ. 1 έστω και ως κριτήριο ερμηνείας.
Το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος επιτρέπει όχι μόνο το νομοθετικό
περιορισμό της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας προς την κατεύθυνση της προστασίας
του καταναλωτή από την οικονομική του εκμετάλλευση ή την επιβολή σε αυτών
επαχθών συμβατικών όρων αλλά υπαγορεύει και τον μέσω της ερμηνείας
προσανατολισμό του κοινού δικαίου στην εξισορρόπηση των συμφερόντων

Καράκωστας , Γενικοί όροι των συναλλαγών και ερμηνεία τους υ)
κοινοτικών διατάξεων, ΔΕΕ 1998/443.
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καταναλωτή-προμηθευτή με την επέκταση του προστατευτικού βεληνεκούς των
κοινών διατάξεων.
Το άρθρο 9 παρ.1 του Συντάγματος που προστατεύει το δικαίωμα του
ιδιωτικού βίου, το άρθρο 14 παρ.1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το ατομικό
δικαίωμα της πληροφόρησης ως ειδικότερη μορφή του δικαιώματος έκφρασης της
γνώμης, του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγματος που παρέχει στον καταναλωτή
αξίωση για την παροχή δικαστικής προστασίας καθώς και το άρθρο 106 παρ.2 που
θέτει όρια στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία είναι μερικές μόνο από τις sedes
materiae της συνταγματικής προστασίας του καταναλωτή που μπορούν να
χρησιμεύσουν ως πολύτιμα ερμηνευτικά «εργαλεία» κατά την αποσαφήνιση των
ρυθμίσεων για τους καταχρηστικούς γενικούς όρους των συναλλαγών.

4.2.2

Ερμηνεία ειδικών διατάξεων

Ο προστατευτικός σκοπός των ειδικών διατάξεων για την προστασία του
καταναλωτή και ειδικότερα των ρυθμίσεων που αφορούν τους καταχρηστικούς όρους
των συναλλαγών πρέπει να αναζητείται και να φωτίζεται και υπό το πρίσμα του
σκοπού των συνταγματικών ρυθμίσεων ιδίως εκείνων που αφορούν σε ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα. Ετήσης, η ερμηνευτική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των
ειδικών κανόνων -ειδικών ρητρών- για τους καταπλεονεκτικούς όρους των
συναλλαγών πρέπει να αποκαλύπτεται μέσω των συνταγματικών διατάξεων και
κριτηρίων που προσδιορίζουν τα εγγενή όρια των αντίστοιχων δικαιωμάτων σε
συνταγματικό ετιίπεδο. Ο εφαρμοστής του δικαίου οφείλει εκτός των άλλων μεταξύ
των περισσοτέρων δυνατών ερμηνευτικών εκδοχών της εφαρμοστέας διάταξης που
δεν προσκρούει στο Σύνταγμα. Η αποσαφήνιση, επομένως, του προστατευτικού
σκοπού, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής και
την εναρμονισμένη με το Σύνταγμα ερμηνεία με ερμηνευτικά κριτήρια που
αντλούνται από το σύστημα αξιών του θεμελιώδους νόμου του κράτους, οδηγούν σε
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων για τους καταχρηστικούς όρους και
την προστασία του καταναλωτή. Ο ειδικός ερμηνευτικός κανόνας του άρθρου 2 παρ.4
του

V.

2251/1994 πρέπει να ανιχνευτεί υπό το φως των άρθρων 2 παρ.1 και 5 παρ.1

του Συντάγματος. Η επικράτηση των ειδικών όρων συναλλαγών, δηλαδή όρων που
συμφωνήθηκαν

ύστερα

από

διαπραγμάτευση

μεταξύ

των

συμβαλλομένων,

επιτρέπεται στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση έγινε υπό όρους συναλλακτικής
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ισοτιμίας και είχε ουσιαστικό και όχι τυτηκό τιεριεχόμενο. Εφόσον κατά την
διαπραγμάτευση δεν εκφράστηκε ελεύθερα η βούληση του καταναλωτή (π.χ λόγω
εκμετάλλευσης της απειρίας ή της ανάγκης του εκ μέρους του προμηθευτή) και
επιδιώχθηκε η έμμεση καταστρατήγηση του νόμου προκειμένου να επικρατήσουν οι
ειδικοί των γενικών όρων συναλλαγών, η εναρμονισμένη με το Σύνταγμα ερμηνεία
οδηγεί στην μη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του ν. 2251/1994
(τελολογική συστολή), αφού σκοπός της είναι η ισχυροποίηση της συναλλακπκής
θέσης του καταναλωτή μέσω μίας εττί ίσους όρους διαπραγμάτευσης με τον
προμηθευτή. Παράδειγμα αναγωγής σε συνταγματικές διατάξεις για την ερμηνεία των
νόμων

ανευρίσκονται

στη

νομολογία

των

πολιτικών

δικαστηρίων

όπου

επανειλημένως ο σκοπός των κανόνων που εφαρμόζονται εμπλουτίζεται με κριτήρια
αντλούμενα από βασικές συνταγματικές αρχές όπως π.χ για την προστασία της αξίας
του ανθρώπου, της προσωπικότητας, της ισότητας, της εργασίας, του περιβάλλοντος
κ.λ.π. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΜονΠρωτΑΘ 335/1995 (ΔΕΕ 1996/515)
που ερμηνεύει το άρθρο 57 παρ.1 εδ. α ΑΚ και τις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την
αθέμιτη διαφήμιση υπό το φως των άρθρων 2 παρ.1 και 21 παρ.1 του Συντάγματος
απαγορεύοντος την εισαγωγή, διάθεση και διαφήμιση παιχνιδιού που προσβάλλει την
προσωπικότητα των ανηλίκων.

4.2.3

Εξειδίκευση γενικών ρητρών και αορίστων νομικών εννοιών στο πλαίσιο

των ρυθμίσεων που αφορούν στους καταχρηστικούς όρους των συναλλαγών.

Στο μέτρο που αναφερόμαστε στις συνταγματικές εγγυήσεις για τα ατομικά
και κοινωνικά δικαιώματα, κρίσιμη είναι η διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του
Συντάγματος, ιδίως υπό τη νέα διατύπωσή της μετά την πρόσφατη αναθεώρηση,
σύμφωνα με την οποία «τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του
κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και
στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσδιορίζουν». Η επιταγή αυτή
απευθύνεται σε κάθε κρατική εξουσία, άρα και στην δικαστική εξουσία, η οποία
μάλιστα οφείλει να ερευνά τη συνταγματικότητα της εκάστοτε προς εφαρμογήν
διάταξης και να μην ττιν εφαρμόζει αν αυτή ή είναι αντισυνταγματική (άρθρο 93
παρ.4 του Συντάγματος). Στην τελευταία αυτή διάταξη είναι σαφής -με τη ρητή πλέον
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ετησήμανση της άμεσης τριτενέργειας ο αξιολογικός- λειτουργικός σύνδεσμος των
διατάξεων του κοινού δικαίου, άρα και του ιδιωτικού δικαίου, με τις συνταγματικές
διατάξεις, ιδίως αυτές που αφορούν σης θεμελιώδεις του εγγυήσεις. Ο κοινός
νομοθέτης οφείλει να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο που του θέτουν οι συνταγματικές
διατάξεις όταν ρυθμίζει ιδιωτικές σχέσεις. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη οι
συνταγματικές ρυθμίσεις για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι ουσιαστικές
ρυθμίσεις, που ενέχουν ουσιαστική αξιολόγηση, ετιιχειρούν γενική μεν, τιλην όμως
ουσιαστική (όχι απλώς σχηματική, στερημένη ουσιαστικού περιεχομένου) τομή και
δείχνουν τουλάχιστον μία ορισμένη κατεύθυνση - υπόδειξη σε κάθε κρατική εξουσία
(επομένως και στο νομοθέτη και στο δικαστή), καθίσταται πρόδηλο ότι οι ρυθμίσεις
αυτές του Συντάγματος, εκτός από οριοθετική, ελεγκτική της συνταγματικότητας των
νόμων λειτουργία έχουν και ερμηνευτική λειτουργία. Συγκεκριμένα, παρέχουν
ταυτόχρονα και «κριτήρια ερμηνείας των νομοθετικών διατάξεων» πλέον με τη ρητή
προσθήκη της άμεσης τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων. Μπορούν συνεπώς
να χρησιμεύσουν, με τον αναγκαίο συσχετισμό τους, με τις εφαρμοστέες σε κάθε
περίπτωση διατάξεις του δικαίου προστασίας του καταναλωτή και ειδικότερα όσον
αφορά στους καταχρηστικούς όρους των συναλλαγών, ως μέσα νοηματοδότησης,
όπως εκτέθηκε ήδη παραπάνω, των ειδικών διατάξεων και πλήρωσης καθώς και
συγκεκριμενοποίησης των γενικών ρητρών και αορίστων νομικών εννοιών.
Το άρθρο παρ.6 του ν. 2251/1994 περιέχει πληθώρα αορίστων εννοιών όπως
«υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας», «φύση αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η
σύμβαση», «σύνολο των ειδικών συνθηκών».Οι αόριστες νομικές έννοιες της εν λόγω
διάταξης αποκτούν περιεχόμενο και οριοθετούνται με τη βοήθεια συνταγματικών
αρχών, όπως της προστασίας της ανθρώπινης αξίας, της ισότητας κ.λ.π.
Η περιγραφόμενη παραπάνω επίδραση των συνταγματικών κανόνων κατά την
εξειδίκευση των γενικών ρητρών και των αορίστων νομικών εννοιών και στους
κανόνες για τους καταχρηστικούς όρους των συναλλαγών αντανακλάται και στη
νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΑΠ
620/1986 (ΝοΒ 35/720) η οποία έκρινε τον όρο (στο πλαίσιο ΓΟΣ) άκυρο ως
καταδυναστευτικό κατ’ εφαρμογήν της ΑΚ 179 περ.ά με αναγωγή στο θεμελιώδες
δικαίωμα παροχής δικασuκής προστασίας που κατοχυρώνει ρητώς το Σύνταγμα του
1975 με το άρθρο 20. Πρόκειται προφανώς περί περιπτώσεως εξειδίκευσης της
γενικής

ρήτρας

με

συνταγματικά

κριτήρια

προκειμένου

καταπλεονεκτικότητα ή μη του γενικού όρου συναλλαγών.

να

κριθεί

η
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Η εξέλιξη αυτή είναι γνωστή και σε άλλες συγγενείς προς τις δικές μας
έννομες τάξεις. Το Ά Τμήμα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού
Δικαστηρίου (απόφαση της 19.10.1993-1 BVG 567.1044/89,Δ29, σελ.20) έκρινε ότι,
κατά την εξειδίκευση και εφαρμογή γενικών ρητρών, όπως εκείνης της 138 BGB για
την εκπλήρωση της παροχής, όπως απαιτούν η καλή τήστη και τα συναλλακτικά ήθη,
τα δικαστήρια έχουν υπηρεσιακό καθήκον να σέβονται την κατ’ άρθρον 2 παρ.1 του
γερμανικού Συντάγματος (άρθρο αντίστοιχο του ελληνικού άρθρου 5 παρ. του
Συντάγματος) κατοχύρωση της ιδιωτικής βούλησης, ελέγχοντας το περιεχόμενο των
επίδικων ιδιωτικών συμβάσεων με τις οποίες, εξαιτίας της άνασης διαπραγματευτικής
ισχύος, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ετηβαρύνεται μιε ιδιαιτέρως σκληρές
υποχρεώσεις.

4.2.4

Διαπίστωση και πλήρωση κενών του νόμου με αναγωγή σε συνταγματικές

διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.

Με αναγωγή στις θεμελιώδεις αξιολογήσεις των άρθρων 2 παρ. 1,5 παρ. 1,21
παρ.1 και 21 παρ.3 του Συντάγματος είναι δυνατόν να κριθούν ως αντισυνταγματικές
ρυθμίσεις ή να διατηστωθούν κενά του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή στο
βαθμό που οι αξιολογήσεις του

νομοθέτη δεν ανταποκρίνονται στις βασικές

αξιολογήσεις του συνταγματικού νομοθέτη. Με ης ίδιες ακριβώς σκέψεις είναι
δυνατόν

να

προχωρήσουν

τα

δικαστήρια

στη

διαπίστωση

(συνταγματικά

ανεπίτρεπτου) κενού στην ισχύουσα νομοθεσία και ακολούθως να πληρώσουν το
κενό αυτό με την επέκταση της ρύθμισης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι θεμελιώδεις
αξίες που εκφράζονται με τα άρθρα 2 παρ. 1,5 παρ. 1,21 παρ.1 και 21 παρ.3 του
Συντάγματος. Με τον τρόπο αυτό το δικαστήριο, κατ’ ενάσκηση της δικαιοπλαστικής
του εξουσίας, διαμορφώνει το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (και τη ρύθμιση
για τους καταχρηστικούς όρους των συναλλαγών) κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στις
επιταγές των προαναφερόμενων θεμελιωδών συνταγματικών ρυθμίσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.

Ερμηνεία των όρων της τραπεζικής σύμβασης

Οι γενικοί όροι οι οποίοι έχουν ήδη ενσωματωθεί (ενταχθεί) σε καταναλωτική
σύμβαση, υπόκεινται σε μία δεύτερη βαθμίδα ελέγχου προκειμένου να προσδιοριστεί
το ακριβές τους νόημα υπό το πρίσμα της αρχής της εξισωτικής δικαιοσύνης και του
δικαίου των συμβάσεων περί εξισορρότιησης των αντίρροπων συμφερόντων των
συμβαλλόμενων μερών. Πρόκειται για τον έλεγχο μέσω της ερμηνείας των γενικών
όρων της σύμβασης. Προς τον σκοπό αυτό τόσο ο προγενέστερος και ήδη
καταργηθείς ν. 1961/1991 όσο και ο ισχύον ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 10 παρ.24 του ν. 2741/1999, τιεριέλαβαν ειδικούς ερμηνευτικούς κανόνες
αποδίδοντας ισχύ νόμου σε ερμηνευτικές αρχές που είχαν διπλασιαστεί από την
παλαιότερη νομολογία και την ετηστήμη. Εκ παραλλήλου τυγχάνουν εφαρμογής κατά
την ερμηνεία των ΓΟΣ (σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση) και οι ερμηνευτικοί των
δικαιοπραξιών

κανόνες

του

Αστικού

Κώδικα

(άρθρα

200,173).

Ωστόσο,

υποστηρίζεται’·^ ότι η ουσιαστική προσφορότητα της ερμηνείας ως μέσου αποτροπής
των καταχρήσεων ή υπερβάσεων της συμβατικής ελευθερίας στο πεδίο των ΓΟΣ
είναι περιορισμένη, διότι κατά την κρατούσα αλλά όχι αδιαμφισβήτητη αντίληψη σε
ερμηνεία υπόκεινται μόνο οι ασαφείς ή πολυσήμαντοι όροι, πράγμα που κατά κανόνα
δεν θα συμβαίνει χάρη στη σχετική επιμέλεια και γνώση του νομικού εττιτελείου του
χρήστη των ΓΟΣ.

5.1

Η εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων περί δικαιοπραξιών για την
εξακρίβωση της έννοιας και του αληθούς περιεχομένου των ΓΟΣ

Είναι η κρατούσα τόσο στη θεωρεία όσο και στη νομολογία αντίληψη ότι οι
ΓΟΣ ερμηνεύονται όπως οι δηλώσεις βουλήσεως, που απευθύνονται σε ευρύ και
απροσδιόριστο κύκλο προσώπων, δηλαδή αναζητείται το αντικειμενικό τους νόημα
το οποίο ανιχνεύεται με βάση την ΑΚ 200. Το κύριο ερμηνευτικό κριτήριο που
εισάγει η πιο πάνω διάταξη είναι η αντικειμενική καλή πίστη, οι επιταγές της οποίας
Παπανικολόου, Περί των ορίων της προστατευτικής παρέμβασης του δικαστή στη σύμβαση, σελ.
368-369, Καράσης , Γενικοί όροι συναλλαγών, το πρόβλημα της ερμηνείας , 1° Συνέδριο Ελλήνων
Αστικολόγων, Ναύπακτος 1994, σελ. 111-147.
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προσδιορίζονται και με τη συνεκτίμηση των συναλλακτικών ηθών στο τιλαίσιο της
αρχής της προστασίας του καταναλωτή.
Με βάση τα mo πάνω κριτήρια κατά την ερμηνεία των ΓΟΣ θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα κατανοήσεως, ήτοι ο ορίζοντας αντίληψης του
μέσου εκπροσώπου του συναλλακτικού κύκλου στον οποίο απευθύνονται οι γενικοί
όροι του συγκεκριμένου χρήστη.
Συμφέροντα, παραστάσεις και δυνατότητες κατανοήσεως του συγκεκριμένου
αντισυμβαλλόμενου που υποβάλλεται στους ΓΟΣ θεωρούνται μη ουσιώδη για την
ερμηνεία στοιχεία.
Κατά την ερμηνεία των ΓΟΣ εκτός από την ΑΚ 200 εφαρμόζεται καταρχήν
και η ΑΚ 173, σύμφωνα με την οποία «κατά την ερμηνεία της δήλωσης βούλησης
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις» (υποκειμενικό
κριτήριο ερμηνείας). Ωστόσο, στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών το
υποκειμενικό κριτήριο ερμηνείας έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, ενώ
αντίθετα τα αντικειμενικά κριτήρια της ΑΚ 200 έχουν θεμελιώδη σημασία. Αυτό
είναι προφανές διότι στις τραπεζικές συναλλαγές οι καταρτιζόμενες συμβάσεις έχουν
τη μορφή της συμβάσεως προσχώρησης και εμπεριέχουν προδιατυπωμένους και
ομοιόμορφους όρους, λείπει δηλαδή το στοιχείο της ατομικής διαπραγμάτευσης των
υπό ένταξη όρων. Κατά συνέπεια, ο πελάτης της τράπεζας δεν έχει συγκεκριμένη
παράσταση του περιεχομένου των προτεινόμενων ΓΟΣ οι οποίοι και δεν
αντανακλούν την αληθινή βούλησή του.
Emπλέov, η ίδια η ρυθμιστική λειτουργία που εmτελoύv οι ΓΟΣ προκρίνει το
κριτήριο της αντικειμενικής ερμηνείας τους. Σκοπός της χρήσης των ΓΟΣ από την
τράπεζα είναι να διευκολυνθεί η τυποποίηση και η ομοιόμορφη εκπλήρωση όλων των
συμβάσεων που συνάπτει με τους πελάτες της. Ο σκοπός αυτός μπορεί να
εκπληρωθεί μόνο εάν οι ΓΟΣ ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο έναντι όλων των
πελατών προς τους οποίους απευθύνονται. Η αντικειμενική ερμηνεία καθίσταται,
συνεπώς, σπουδαίο «εργαλείο» για την εκπλήρωση του σκοπού των ΓΟΣ. Αυτό
σημαίνει ότι οι ΓΟΣ πρέπει να ερμηνεύονται με βάση τον ορίζοντα αντίληψης του
μέσου πελάτη της συγκεκριμένης κατηγορίας των τραπεζικών εργασιών. Ιδιαίτερες
γνώσεις ή ιδιαίτερη απειρία του συγκεκριμένου πελάτη δεν λαμβάνονται υπόψη.

J

Γενικοί Όροι 7 οαπιχικών Συνα>-λαγών____________________________________________________38

5.2

Οι ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

Πέραν των προβ/χπόμενων στον Αστικό Κώδικα ερμηνευτικών κανόνων που
προαναφέρθησαν η ιδιομορφία των ΓΟΣ και η ανάγκη αυξημένης προστασίας του
υποβαλλόμενου σε αυτούς μέρους, είχαν οδηγήσει από παλαιότερα τη θεωρία και τη
νομολογία στη διάπλαση ειδικών ερμηνευτικών κανόνων, οι οποίοι τελικά
αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης στο πλαίσιο του ν. 2251/1994.
Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:
Α) Ο κανόνας ότι οι ιδιαίτερες (ατομικές) συμφωνίες προηγούνται των ΓΟΣ
Β) Ο κανόνας ότι οι ασαφείς ρήτρες ερμηνεύονται μονομερώς σε βάρος του χρήστη.

5.2.1 Οι ιδιαίτερες (ατομικές) συμφωνίες προηγούνται των ΓΟΣ

Ο ερμηνευτικός αυτός κανόνας κατά μία άποψη αποτελεί έκφραση της
λειτουργικής σχέσεως μεταξύ ατομικής συμφωνίας και ΓΟΣ. Υπό το πρίσμα αυτό οι
ΓΟΣ δεν είναι ανώτερης ούτε της ίδιας λειτουργικής τάξεως με τις ατομικές
συμφωνίες, αλλά είναι κατώτερης βαθμίδας και έχουν συμπληρωματική λειτουργία.
Κατ’ άλλη, ωστόσο άποψη, με τον ερμηνευτικό αυτόν κανόνα εκφράζεται στο πεδίο
των συμβάσεων η γενική ερμηνευτική αρχή για τη σχέση ειδικού προς γενικό'^.
Ανεξάρτητα από τη δογματική θεμελίωση του ερμηνευτικού αυτού κανόνα
πάγια υπήρξε μέχρι τώρα η θέση των δικαστηρίων σύμφωνα με την οποία, οι όροι
που αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης και συμφωνίας κατισχύουν
των ΓΟΣ που περιέχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τα ίδια θέματα. Ο κανόνας αυτός
αποτυπώθηκε και στο άρθρο 2 παρ.4 του ν. 2251/1994 όπου ορίζεται ότι «όροι που
συμφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων (ειδικοί
όροι) είναι ετηκρατέστεροι από τους αντίστοιχους όρους».
Ειδικότερα στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών, η συνύπαρξη ατομικών
συμφωνιών και γενικών όρων είναι σύνηθες φαινόμενο. Το συνήθως συμβαίνον είναι,
ωστόσο, οι ατομικές συμφωνίες να αναφέρονται στα essentialia negotii (ουσιώδη
στοιχεία) της σύμβασης, όπως στο αντικείμενο, στο είδος, στην ποσότητα και την
ποιότητα της παροχής, στο τίμημα κ.λ.π και όχι στα accidentalia negotii (επουσιώδη
στοιχεία) αυτής τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν το αντικείμενο ρύθμισης των
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ΓΟΣ. Σε περίπτωση, βεβαίως, που αποτελέσει αντικείμενο ατομικής συμφωνίας
στοιχείο της σύμβασης που ρυθμίζεται και από τους ΓΟΣ της τράπεζας και εφόσον
διαπιστώνεται αντίφαση'® μεταξύ της ατομικής συμφωνίας και της ρήτρας των ΓΟΣ,
τότε κατ’ εφαρμογήν του ανωτέρου ερμηνευτικού κανόνα οι ειδικοί όροι θα
εκτοπίσουν τους ΓΟΣ, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην ενταχθούν στη σύμβαση
και να μην αποκτήσουν δεσμευτικότητα.
Συχνά η αντίφαση εκφράζεται ως σύγκρουση μεταξύ χειρόγραφων και
έντυπων ΓΟΣ, οπότε και επικρατέστεροι θεωρούνται οι πρώτοι ως εκφράζοντες την
αληθινή βούληση των μερών. Το χρονικό σημείο συνάψεως της ατομικής συμφωνίας
δεν είναι νομικά σημαντικό. Επομένως μεταγενέστερη τροποποιητική της αρχικής
συμβάσεως ατομική συμφωνία καταργεί τους συγκρουόμενους με αυτήν ΓΟΣ.
Επιπλέον, η υπεροχή των ειδικών όρων είναι ανεξάρτητη από το εάν
περιέχουν ευνοϊκότερη για τον πελάτη ρύθμιση σε σύγκριση με τη ρύθμιση των
σχετικών γενικών όρων. Αυτό προκύπτει με επιχείρημα a contrario στο πλαίσιο της
συγκριτικής ιστορικής ερμηνείας από τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.3 του
προίσχύσαντος και ήδη καταργηθέντος ν. 1961/1991 κατά την οποία «ειδικοί όροι
που συμφωνήθηκαν με διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων στη σύμβαση,
υπερισχύουν των ΓΟΣ όταν είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή». Είναι πρόδηλο
ότι εάν ο νομοθέτης του ισχύοντος ν. 2251/1994 επιθυμούσε την επικράτηση των
ατομικών συμφωνιών υπό την προϋπόθεση της ευνοϊκότερης αντιμετώπισης του
πελάτη σε σύγκριση με την αντίστοιχη ρύθμιση των ΓΟΣ θα την προέβλεπε ρητώς
όπως έπραξε και στον προίσχύσαντα νόμο. Συνεπώς η κατάργηση της σχετικής
ρύθμισης παρέχει ένα πρόσθετο επιχείρημα υπό το πρίσμα της ιστορικής ερμηνείας
της διάταξης. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ατομική συμφωνία για να είναι ισχυρή
πρέπει να υποβάλλεται στο νόμιμο ή συμβαηκό συστατικό τύπο που υποβάλλεται και
η κύρια σύμβαση.
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η ετηκράτηση των ειδικών όρων ετητρέπεται
μόνο στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση των ειδικών όρων έγινε υπό καθεστώς
συναλλακτικής ισοτιμίας. Εφόσον κατά την διαπραγμάτευση δεν εκφράστηκε
ελεύθερα η βούληση του αντισυμβαλλομένου της τράπεζας αλλά επιδιώχθηκε η
έμμεση καταστρατήγηση του νόμου προκειμένου να μην ελεγχθεί ο συγκεκριμένος
όρος με βάση τους κανόνες ελέγχου των ΓΟΣ, η εναρμονισμένη με το Σύνταγμα
Αντίφαση υπάρχει όταν σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο η μία ρύθμιση αποκλείει τελολογικώς την
άλλη, Καράσης, Γενικοί όροι συναλλαγών - Δικαστικός έλεγχος, σελ. 72.
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ερμηνεία και ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα 2 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος,
οδηγεί, όπως ήδη τονίσαμε, στη μη εφαρμογή της ερμηνευτικής αυτής διάταξης
(τελολογική συστολή)'^, αφού σκοπός της είναι η διασφάλιση της συναλλακτικής
θέσης του πελάτη μέσα από μια ισότιμη διαπραγμάτευση μιε την τράπεζα.

5.2.2

Ο κανόνας της ασαφούς ρήτρας

Ο κανόνας ότι οι ασαφείς ρήτρες των ΓΟΣ ερμηνεύονται σε βάρος του χρήστη
που τις ετιέβαλε, εν προκειμένω δηλαδή της τράπεζας, αποτελεί ειδική εκδήλωση της
γενικής ερμηνευτικής αρχής in dubio contra stipulatorem ή ambiguitas contra
praeferendeni (η ερμηνεία εν αμφιβολία χωρεί σε βάρος εκείνου που έθεσε το
κείμενο της συμβάσεως ή η αμφισημία ενεργεί εναντίον του ετιερωτώντος).
Ως δικαιολογητικός λόγος του ερμηνευτικού αυτού κανόνα, που κατά την
γενική εφαρμογή του στο πλαίσιο της ερμηνείας της δηλώσεως βουλήσεως
θεμελιώνεται στη σκέψη ότι ο δηλών μπορούσε και όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα,
θεωρείται το γεγονός ότι οι ΓΟΣ είναι μονομερώς προδιατυπωμένοι από τον χρήστη
(την τράπεζα) ή από τρίτα πρόσωπα (λ.χ την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ή
συμβολαιογράφο για λογαριασμό της τράπεζας) προς όφελος του χρήστη, χωρίς να
έχει ο πελάτης δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση και διατύπωσή τους.
Επομένως, η τράπεζα που διαμορφώνει με ευθύνη της το περιεχόμενο των ΓΟΣ και
οφελείται μονομερώς από τη χρήση τους αφού συνήθως με τους ΓΟΣ μετακυλίονται
συμβατικοί κίνδυνοι στον πελάτη, πρέπει και να φέρει την ευθύνη για τη σαφή
διατύπωση των όρων. Έτσι, σε περίπτωση μη επίδειξης της οφειλόμενης επιμέλειας
εκ μέρους του συντάκτη τους και παρείσφρυσης ασάφειας ως προς το ακριβές νόημά
τους πρέπει να βαρύνεται ο συντάκτης και εν τέλει ο χρήστης με τους σχετικούς
κινδύνους σύμφωνα με τις επιταγές της συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΚ 200) αλλά
και στο πλαίσιο της αρχής του επιχειρηματικού κινδύνου (entreprise liability)**
σύμφωνα με την οποία η ετηχείρηση που αποκομίζει τα οφέλη από την ενάσκηση της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας πρέπει να αναλαμβάνει και τους αντίστοιχους
κινδύνους που απορρέουν από τη δραστηριότητα αυτή. Με βάση τα ανωτέρω, η
ασαφής ρήτρα ερμηνεύεται σε βάρος της τράπεζας και σύμφωνα με την αρχή

Καράκωστας , ΓΟΣ και ερμηνεία τους υπό το φως των συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων
ΔΕΕ, σελ. 444.
'* Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, σελ. 463
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προστασίας του καταναλωτή υπέρ του πελάτη της. Ο ερμηνευτικός αυτός κανόνας
αποτυπώθηκε στο άρθρο 2 παρ.5 εδάφιο β του ν. 2251/1994 όπου ορίζεται ότι
«γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από
τρίτο για λογαριασμό του προμηθευτή, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ
του καταναλωτή».
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του εν λόγω ερμηνευτικού κανόνα είναι να
έχει διαπιστωθεί ασάφεια στο νοηματικό περιεχόμενο της ρήτρας ΓΟΣ η οποία δεν
μπορεί να αρθεί με άλλα ερμηνευτικά μέσα, δηλαδή κατά τους κανόνες της
αντικειμενικής ερμηνείας αλλά ούτε και με τους κανόνες της συμπληρωματικής
ερμηνείας στην περίπτωση που οι ΓΟΣ εμφανίζουν κενό. Ασαφής είναι μία ρήτρα
όταν είναι διφορούμενη ή αντιφατική. Διφορούμενη είναι η ρήτρα εκείνη για την
οποία από την αντικειμενική ερμηνεία προκύπτουν δύο ή περισσότερες ερμηνευτικές
εκδοχές. Στην περίπτωση αυτή αποτιμάται εκείνη η εκδοχή που είναι ευνοϊκότερη για
τον πελάτη.
Αντιφατική είναι η ρήτρα εκείνη που ερμηνευτικά προκύπτει ότι συγκρούεται
με κάποια άλλη διάταξη των ΓΟΣ με την έννοια ότι οδηγεί σε αντίθετη από αυτήν
έννομη συνέπεια. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη που είναι, ως
προς τις έννομες συνέπειές της, περισσότερο ευνοϊκή για τον πελάτη.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε περίπτωση ασαφούς ρήτρας, η σύμβαση
στην οποία αυτή εμπεριέχεται δεν κρίνεται με βάση την ΑΚ 196 (δεδομένου ότι επί
σαφούς ρήτρας προκύπτει έλλειψη συμφωνίας ως προς αυτήν) αλλά εφαρμόζεται ο
κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η ασαφής ρήτρα παραμένει ισχυρή και καθίσταται
περιεχόμενο της σύμβασης, με τη δυσμενέστερη όμως για το χρήστη ερμηνευτική
εκδοχή. Κατά τα λοιπά οι γενικές αρχές της ερμηνείας των συμβάσεων εξακολουθούν
να ισχύουν. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση που έχουμε κοινή ή ομοειδή
διμερή πλάνη, όταν δηλαδή η ρήτρα έγινε αντιληπτή από τα συμβαλλόμενα μέρη με
την ίδια σημασία, τότε εντάσσεται κανονικά στη σύμβαση και αποκτά δεσμευτική
ισχύ, με την κοινή αυτή σημασία, έστω κι αν αντικειμενικά είναι ασαφής ή και αν
ακόμη ο μέσος συνετός άνθρωπος θα τις απέδιδε διαφορετικό νόημα. Ο τυχόν
εσφαλμένος χαρακτηρισμός, η falsa demonstratio, δεν βλάπτει.'®
Συναφής με τον κανόνα της ασαφούς ρήτρας είναι και ο κανόνας της στενής
(συσταλτικής) ερμηνείας των ΓΟΣ. Ενόψει του γεγονότος ότι συνήθως με τους ΓΟΣ

Παπαντωνίου, Γενικές αρχές σελ. 318,367,369,340 και 392.
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μετακυλίονται συμβαπκοί κίνδυνοι στον τιελάτη της τράτιεζας, ευνόητο είναι ότι η
συσταλτική ερμηνεία των ΓΟΣ θα αποβαίνει κατά κανόνα εις βάρος των
συμφερόντων τη τράτιεζας και υπέρ του πελάτη. Τα όρια του κανόνα της ασαφούς
ρήτρας και του κανόνα της στενής (συσταλτικής) ερμηνείας των ΓΟΣ είναι
δυσδιάκριτα. Η εφαρμογή του κανόνα της στενής (συσταλτικής) ερμηνείας στο τιεδίο
των ΓΟΣ ενέχει τον κίνδυνο υπερβάσεως των ορίων της ερμηνείας και συνιστά
διορθωτική επέμβαση στο περιεχόμενο της συμβάσεως, δηλαδή εκτροττή της
λειτουργίας της ερμηνείας από μέσο εξακριβώσεως του αληθούς νοήματος των ΓΟΣ
και

διατιιστώσεως

του

περιεχομένου

της σύμβασης

σε

όργανο

έμμεσου

(συγκεκαλυμμένου) ελέγχου του κύρους της. Ένας τέτοιος όμως «κρυπποέλεγχος»
του

περιεχομένου

της συμβάσεως μέσω ψευδοερμηνείας

των ΓΟΣ είναι

μεθοδολογικά ανεπίτρεπτος, αλλά και ετηκίνδυνος για την ασφάλεια του δικαίου,
δεδομένου ότι η μη διαμόρφωση σαφών και γενικών κριτηρίων ερμηνείας μπορεί να
προκαλέσει την έκδοση αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων ως προς την εκτίμηση
του νοήματος και το περιεχομένου όμοιων συμβατικών όρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.

Ο

έλεγχος

του περιεχομένου των ΓΟΣ

6.1 Η διστακτικότητα των δικαστηρίων να προχωρήσουν σε άμεσο (ανοιχτό)
έλεγχο του περιεχομένου των ΓΟΣ

Πριν από την ειδική νομοθετική ρύθμιση αρχικώς του (καταργηθέντος) ν.
1961/1991 και κατότην του ν. 2251/1994 τα δικαστήριά μας μόνο σε περιορισμένο
βαθμό θεωρούσαν ότι είχαν δυνατότητα επέμβασης και ουσιαστικής διαμόρφωσης
του περιεχομένου των συμβατικών όρων και όταν σε εξαιρετικές τιεριππώσεις αυτό
συνέβαινε, αφορούσε ρήτρες που ερχόταν σε αντίθεση με διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου (ΑΚ 3 και 174) ή τα χρηστά ήθη (ΑΚ 178-179) ή τις διατάξεις των ΑΚ 371.
Αντιθέτως, δεσμεύοντας από το αξίωμα της κλασικής θεωρίας περί συμβατικής
ελευθερίας και ως προς την κατάρτιση και ως προς το περιεχόμενο, σύμφωνα με το
οποίο «τα δικαστήρια δεν έχουν την εξουσία να κάνουν συμβάσεις για τα μέρη» και
υπό το πρίσμα της οποίας η προστατευτική (διορθωτική) παρέμβαση του δικαστή στη
σύμβαση και συνακόλουθα στους επιμέρους όρους αυτής με οποιαδήποτε μορφή και
αν εκδηλώνεται (δηλαδή είτε ως ακύρωση είτε ως αναμόρφωση των συμβατικών
όρων στο σύνολο τους ή εν μέρει) θεωρείται ανεπίτρετιτη επέμβαση στην ιδιωτική
αυτονομία και στην ελευθερία των συμβάσεων (ΑΚ 361). Για το λόγο αυτόν, τα
δικαστήρια κατέφευγαν στη μέθοδο της ερμηνείας και ιδιαίτερα στην εφαρμογή του
κανόνα της στενής (συσταλτικής) ερμηνείας προκειμένου να επιτευχθεί ένας έλεγχος,
έστω έμμεσος, συγκεκαλυμμένος, του περιεχομένου των ανεπιεικών ΓΟΣ και
απέφευγαν κατ’ αρχήν τον άμεσο (ανοιχτό) έλεγχο του κύρους τους βάσει των
γενικών ρητρών (ΑΚ 174,178,179,281,288) ή άλλων γενικών κανόνων (ΑΚ 371373,332 και 334).
Σε σειρά αποφάσεων γινόταν δεκτό ότι η αόριστη επίκληση από τον
ασθενέστερο αντισυμβαλλόμενο ότι οι επίδικοι ΓΟΣ είναι άκυροι λόγω του
ιδιαιτέρως επαχθούς χαρακτήρα τους δεν αρκούσε για να προκαλέσει τη διορθωτική
παρέμβαση του δικαστή. Η νομολογία ενέμενε στο σεβασμό των συμπεφωνημένων
προκειμένου να μην κλονιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση
βεβαίως ότι ο πελάτης γνώριζε ή είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει το περιεχόμενο των
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ΓΟΣ. Ειδικότερα, είχε γίνει δεκτό ότι «η εκ των προτέρων διατύπωση τατν ΓΟΣ σε
στερεότυπο κείμενο με προορισμό να ισχύσουν σε απεριόριστο αριθμό μελλοντικών
συμβάσεων, σε συνδυασμό με τη γνώση του περιεχομένου τους από τον
προσχωρούντα σε αυτούς πελάτη του τηστωτικού ιδρύματος καθιστούν μη νόμιμο τον
εκ των υστέρων ισχυρισμό του περί ακυρότητάς τους, δεδομένου ότι ο τελευταίος
είχε το δικαίωμα να τους πληροφορηθεί και επομένως να τους τροποποιήσει ή να
τους απορρίψει».

6.2

Νομοθετικά ερείσματα του ελέγχου των ΓΟΣ με βάση το σύστημα του ΑΚ

Όπως προαναφέρθηκε τα δικαστήρια στο παρελθόν μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις προέβαιναν σε ανοιχτό έλεγχο συμφωνημένων ΓΟΣ και αυτό όταν
νόμιμη βάση της νομικής προστασίας αποτελούσαν οι αστικού δικαίου διατάξεις περί
ακυρότητας των δικαιοπραξιών που προαναφέρθηκαν.
Στη σχετική προβληματική ως πρώτη βάση προστασίας αναγνωρίζεται η ΑΚ
178, σύμφωνα με την οποία ρήτρα ΓΟΣ που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη.
Η έννοια των χρηστών ηθών είναι αόριστη νομική έννοια και συγκεκριμενοποιείται
κάθε φορά από τον εφαρμοστή του δικαίου με βάση αξιολογικά κριτήρια. Τα
κριτήρια αυτά είναι αντικειμενικά και λαμβάνουν υπόψη τις ιδέες του εκάστοτε κατά
την γενικήν αντίληψην χρηστώς και εμφρόνως σκεπτομένου και κοινωνικού
ανθρώπου. Βεβαίως, για τη διάγνωση των επιταγών της κοινωνικής ηθικής ο
εφαρμοστής του δικαίου θα λάβει υπόψη του τις αντιλήψεις του μέσου ηθικά
σκετιτόμενου ανθρώπου όχι στο πλαίσιο οποιουδήποτε βιοτικού κύκλου, αλλά
εκείνου που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στην υπό εξέταση
περίπτωση των τραπεζικών συναλλαγών. Υιοθετείται δηλαδή η ολοένα και
περισσότερο υποστηριζόμενη σήμερα αντικειμενικοποιημένη και προσανατολισμένη
στις αρχές έννοια των χρηστών ηθών, κατά την οποία λειτουργία τους σης σύγχρονες
συναλλαγές «έγκειται όχι στη διαφύλαξη μιας ηθικής τάξεως , αλλά στην προστασία
του οικονομικά ή και διανοητικά ασθενέστερου συμβαλλομένου από κοινωνικά
άδικες συμβατικές ρυθμίσεις»^'^.
Όσον αφορά την ΑΚ 179 περίπτωση β' (καταπλεονεκηκή δικαιοπραξία)
κρίνεται ότι δεν είναι ιδιαιτέρως πρόσφορη για τον έλεγχο του περιεχομένου των
“ Παπανικολάου, Περί των ορίων της προστατευτικής παρεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση σελ.
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ΓΟΣ. Προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη θα έπρετιε να διαγνωσθεί
και το δυσαπόδεικτο υποκειμενικό στοιχείο της εκμετάλλευσης εκ μέρους του χρήστη
των ΓΟΣ, καθώς και η ανάγκη, απειρία ή κουφότητα του πελάτη^'.
Ωστόσο, η νομολογία του Α.Π. με σειρά αποφάσεών της θεμελίωσε το
δικαοΉκό έλεγχο του κύρους του περιεχομένου ΓΟΣ τραπεζικών συμβάσεων στην
ΑΚ 179 περίπτωση α' (καταδυναστευτική

δικαιοπραξία), η οποία αποτελεί

εξειδίκευση των χρηστών ηθών. Ως καταδυναστευτικός κρίθηκε όρος σε σύμβαση
ανοίγματος τραπεζικής πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με τον οποίο
συμφωνήθηκε να αποστερείται ο πιστούχος του δικαιώματος να αμφισβητήσει το
υπόλοιπο του λογαριασμού όπως αυτό προκύπτει από το απόσπασμα των εμπορικών
βιβλίων της τράπεζας.
Επαρκές κριτήριο ελέγχου του περιεχομένου των ΓΟΣ μπορεί να αποτελέσει
και η αρχή της καλής πίστης (αντικειμενική καλή πίστη). Ως καλή πίστη νοείται η
ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές. Κριτήριο δηλαδή είναι
οι κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις για τη σωστή συναλλακτική συμπεριφορά.
Βάσει της ΑΚ 288 η ενοχική σχέση αποκτά κοινωνικό προσανατολισμό, με άλλα
λόγια οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τα συμφέροντα του
άλλου μέρους, ετηβάλλεται δηλαδή η συνεργασία τους για την ομαλή εξέλιξη της
σχέσης, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης και να ικανοποιηθούν και οι
δύο πλευρές.
Κατά συνέπεια, όταν η τράπεζα με την μονομερή προδιατύπωση των ΓΟΣ
κάνει κατάχρησιι της συμβατικής της ελευθερίας και χρήση της συναλλακτικής της
υπεροπλίας και έχει ως αποκλειστική επιδίωξη τη ικανοποίηση των επιχειρηματικών
της στόχων αδιαφορώντας για τα έννομα συμφέροντα των πελατών της ή ακόμη και
βλάπτοντάς τα με ενέργειες ή παραλήψεις της (πρβλ. την περίπτωση αδικαιολόγητης
διακοπι)ς των πιστώσεων προς δανειοδοτούμενη επιχείρηση, ιδίως σε περιόδους
γενικότερης οικονομικής ύφεσης) παραβιάζει την αρχή της συναλλακτικής καλής
πίστης και τις απορρέουσες από αυτήν συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και
ασφάλειας και ιδίως προστασίας του καταναλωτή που την βαρύνουν, δηλαδή την
υποχρέωση προστασίας των αγαθών του αντισυμβαλλομένου με τα οποία έρχεται σε
επαφή καθώς και την υποχρέωση πίστης απέναντι στον πελάτη. Κατά συνέπεια, η
τράπεζα παραβιάζει χωρίς αμφιβολία τις παραπάνω υποχρεώσεις της στην περίπτωση
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που εκμετα/^χυόμενη την de facto εξουσιαστική (δεσπόζουσα) θέση της επιβάλλει
στον διαπραγματευτικά ασθενέστερο πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασης
ιδιαίτερα επαχθές (καταπλεονεκτικούς) ΓΟΣ οι οποίοι τον τιεριάγουν σε κατάσταση
υπερβολικής εξάρτισης και ανάγκης. Έτσι, η σημασία της ΑΚ 288 είναι καθορισηκή
διότι με την επίκληση και εφαρμογής της είναι εφικτή η παρέκκλιση από την αρχική
ρύθμιση της συμβατικής σχέσης και η αναπροσαρμογή των καταχρηστικών
(επαχθών) συμβατικών όρων προς άμβλυνση της συναλλακτικής ανισότητας των
μερών (διορθωτική αποστολή της ΑΚ 288) με διαπλαστική παρέμβαση του δικαστή.
Ο δικαστής οφείλει με βάση την ΑΚ 288 να υπεισέλθει στη θέση του οφειλέτη και να
επαναπροσδιορίσει με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη τους όρους και
τις συνθήκες παροχής, δηλαδή τους ΓΟΣ προς την κατεύθυνση της ισόνομης και
ισόρροπης

ανακατανομής

δικαιωμάτων

και

υποχρεώσεων

μεταξύ

των

συμβαλλομένων.
Η ΑΚ 281 σύμφωνα με την οποία «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται
αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο
κοινωνικός

ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος» μπορεί να αξιοποιηθεί στο

πλαίσιο ελέγχου ΓΟΣ εφόσον γίνει δεκτή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στις
γενικότερες εξουσίες και φυσικές ευχέρειες (ελευθερίες) και επομένως και στη
συμβατική ελευθερία. Μόνο υπό την εκδοχή αυτή είναι δυνατόν η γενική αυτή ρήτρα
να αποτελέσει μέσο ελέγχου του περιεχομένου των ΓΟΣ, δεδομένου ότι η
εκμετάλλευση από τον συναλλακτικά ισχυρό χρήστη της οικονομικής ή και
διανοητικής κατωτερότητας του αντισυμβαλλομένου του προκειμένου να επιβάλλει
μονομερώς γενικούς όρους που αντίκεινται σε θεμελιώδεις νομοθετικές εττιλογές και
σε επίπεδο θεμελιώδους νόμου και σε επίπεδο κοινού δικαίου, χωρίς αυτό να
δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης συναλλαγής, συνιστά
θεσμική κατάχρηση στην άσκηση δικαιώματος υπό στενή έννοια.
Η κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας του χρήστη των ΓΟΣ έγκειται στο
ότι η επιβολή επαχθών (καταχρηστικών) όρων στον αδύναμο αντισυμβαλλόμενό του
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η συναλλακτική (αντικειμενική) καλή
πίστη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του θεσμού της συμβατικής
ελευθερίας, ο οποίος είναι πρωτευόντως η εξίσωση των αντίρροπων συμφερόντων
μέσω της ανταποδοτικής συvαUακτικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.
Καταχρηστικοί είναι, λοιπόν, οι ΓΟΣ που ανατρέπουν τη συμβατική ισορροπία και
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ευνοούν

τη

δημιουργία προϋποθέσεων εκμεταλλεύσεως

του

συναλλακτικά

μειονεκτούντος.
Πιο συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στην απόφαση υπ’
αριθμόν 434/1985 (ΝοΒ 1986/700)^ έκρινε ότι είναι άκυρος ως καταχρηστικός (σε
ετιίπεδο άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος) ο όρος σύμβασης πιστώσεως με
αλληλόχρεο λογαριασμό ο οποίος προσδιορίζει ότι η έκταση της παροχής (το ύψος
της χορηγούμενης πίστωσης) ανατίθεται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας. Προς την
ίδια κατεύθυνση ο Άρειος Πάγος (απόφαση 1153/76 ΝοΒ 1977/700) έχει κρίνει ότι η
άσκηση του συμβατικού δικαιώματος που η τράπεζα επιφύλαξε στον εαυτό της, έτσι
ώστε να έχει τη δυνατότητα να κλείνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό οποτεδήποτε
αιτία κατά την κρίση της, είναι καταχρηστική και παράνομη. Η καταχρηστικότητα
του επίδικου όρου επιβεβαιώνεται εκ του λόγου ότι η διακοπή της πιστοδότησης
ασκήθηκε μετά τη παροχή προς τον πιστούχο μέρους της συμφωνηθείσης πίστωσης
και χωρίς να υπάρχει συμφέρον της Τράπεζας να προβεί στην ενέργεια αυτή,
προξενώντας όμως στον πιστούχο σημαντική ζημιά, (ομοίως διατύπωσε και το
αιτιολογικό του το Εφετείο Αθηνών στην απόφαση 2624/1975 ΕεμπΔ 1976/404).
Βεβαίως, ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος δεν αφορά ευθέως το κύρος του
τιεριεχομένου των ΓΟΣ της τράπεζας. Οι τελευταίοι θεωρούνται καταρχήν θεμιτοί,
έστω κι αν το περιεχόμενο τους είναι ιδιαιτέρως επαχθές για τον αντισυμβαλλόμενο
της τράπεζας και απλώς απαγορεύεται η επίκληση και άσκηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτούς, όταν ενόψει των ειδικών συνθηκών της συγκεκριμένης
περίπτωσης η άσκηση αυτή παρίσταται ως καταχρηστική. Έτσι, δεν αποκλείεται η
επίκληση της εφαρμογής τους κάτω από άλλες περιστάσεις.
Η ΑΚ 281, όπως άλλωστε και υπόλοιπες γενικές ρήτρες, παρέχουν ένα
κριτήριο ελέγχου του κύρους του περιεχομένου των γενικών συμβατικών όρων πολύ
γενικό και ως εκ τούτου απαιτείται η εξειδίκευσή του. Έτσι, ο έλεγχος του κύρους
του περιεχομένου των επίδικων ΓΟΣ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η εφαρμογή
τους ανατρέπει ττ] συμβατική ισορροπία των συγκεκριμένων συναλλασσομένων
διέρχεται από δύο επάλληλα στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται διάκριση των ΓΟΣ σε
δύο κατηγορίες : Στην πρώτη κατηγορία ΓΟΣ κριτήριο ελέγχου ως προς τη διατάραξη
ή όχι της συμβατικής ισορροπίας είναι η διεύρυνση για την ύπαρξη αποκλίσεως της
εισαγόμενης με τους επίδικους ΓΟΣ ρύθμισης από εκείνη του ενδοτικού δικαίου.
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Πρόκειται για έλεγχο με βάση την λεγάμενη καθοδηγητική (κατευθυντήρια)
λειτουργία του ενδοτικού δικαίου που στηρίζεται στο ότι οι διατάξεις του ενδοτικού
δικαίου αποτελούν συγκεκριμενοποίηση της αρχής της εξισωτικής συμβατικής
δικαιοσύνης και απηχούν τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, καθώς
και στην αντίληψη ότι αποδίδουν μια δίκαια γενόμενη από τον νομοθέτη in abstracto
στάθμιση των εκατέρωθεν τυτηκών συμφερόντων και δημιουργούν μια «εικόνα»
συμβάσεως που ανταποκρίνονται στην «δίκαιη» και «φυσική» τάξη των βασικών
συμβατικών τύπων.
Με τη δεύτερη κατηγορία ΓΟΣ ρυθμίζονται πρόσθετα στοιχεία που δεν
αντιμετωττίζονται από τις διατάξεις ενδοτικού δικαίου και κριτήριο ελέγχου είναι αν
μέσω των ρητρών αυτών προκύπτουν από φύση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της. Ως σκοπός της σύμβασης νοείται ο μέσω της
εκττληρώσεως επιδιωκόμενος οικονομικός και γενικότερα συναλλακτικός σκοπός στο
ττλαίσιο των συγκεκριμένων κοινωνικών και ιστορικών συγκυριών.
Στο δεύτερο στάδιο ελέγχου της συμβατικής ισορροπίας, εφόσον το
συμπέρασμα από την υπαγωγή του ελεγχόμενου γενικού όρου σε ένα από τα
προαναφερθέντα κριτήρια είναι θεπκό γίνεται αξιολογική στάθμιση των εκατέρωθεν
συμφερόντων και εκτίμηση των ειδικών συνθηκών. Κατευθυντήρια αρχή είναι εν
προκειμένω η αρχή της αναλογικότητας και μάλιστα και υπό τις τρεις εκδοχές της,
δηλαδή ως αρχή της αναγκαιότητας, της προσφορότητας και της αναλογικότητας
stricto sensu.
Στον έλεγχο του περιεχομένου των τραπεζικών ΓΟΣ μπορούν να
αξιοποιηθούν και οι διατάξεις των ΑΚ 371-372 για την αοριστία παροχής. Κατά την
ΑΚ 371 «αν ο προσδιορισμός της παροχής ανατέθηκε σε έναν από τους
συμβαλλομένους ή σε τρίτο, σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι ο
προσδιορισμός πρέπει να γίνει με δίκαιη κρίση. Αν δεν γίνει με δίκαιη κρίση ή
βραδύνει, γίνεται από το δικαστήριο». Κατά την ΑΚ 372 «αν ο προσδιορισμός της
παροχής ανατέθηκε από τους συμβαλλομένους στην απόλυτη κρίση τρίτου και αυτός
αδυνατεί ή αρνείται ή βραδύνει, η σύμβαση είναι άκυρη». Η επιχειρούμενη
αναλογική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δικαιολογείται από το γεγονός ότι η
ενσωμάτωση των ΓΟΣ στη σύμβαση ναι μεν προϋποθέτει τυπικώς την σύμπτωση των
δηλώσεων

βουλήσεως αμφοτέρων των συμβαλλομένων,

ουσιαστικώς

όμως

πραγματοποιείται με τη μονομερή δήλωση βουλήσεως του συντάκτη αυτών, ο οποίος
υποχρεώνει τον αντισυμβαλλόμενο σε προσχώρηση και εττιτυγχάνει ουσιαστικώς ένα
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μονομερή προσδιορισμό του περιεχομένου της συμβάσεως. Η μόνη διαφορά έγκειται
στο ότι στους ΓΟΣ ο μονομερής προσδιορισμός γίνεται προ της καταρτίσεως της
σύμβασης, ενώ στο πραγματικό της ΑΚ 371 πραγματοποιείται μετά τη σύναψή της.
Κατά συνέπεια, ΓΟΣ που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις προσχωρήσεως και το
τιεριεχόμενο των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί κατά «δίκαιη κρίση» δεν είναι
δεσμευτικοί.
Νομοθετικό έρεισμα, συνεπώς, του ελέγχου των ΓΟΣ μπορούν να
αποτελέσουν οι ΑΚ 371-373 με τις εξής προϋποθέσεις : α) κατάφωρη παραβίαση της
«δίκαιης κρίσης» κατά τον προσδιορισμό της παροχής ή άλλων όρων της συμβάσεως
μέσω ΓΟΣ και β) ασθενέστερη θέση του αποδεχόμενου τον μονομερή προσδιορισμό
που στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί με ανάθεση.
Εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για τον έλεγχο του περιεχομένου ΓΟΣ στο
χώρο των τραπεζικών συναλλαγών συναντάμε στην Μον. Πρωτ. Ξάνθης 434/1985
(ΝοΒ 1986/700) η οποία έκρινε το κύρος γενικού όρου σε σύμβαση ανοίγματος
ττιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα
επεφύλασσε στον εαυτό της το απόλυτο δικαίωμα να περιορίζει ή να κλείνει κατά την
κρίση της και οποτεδήποτε την πίστωση ειδοποιώντας σχετικά τον πιστούχο με
αποστολή σχετικής επιστολής. Η απόφαση είναι αξιοπρόσεκτη στο μέτρο που
εφαρμόζει τις διατάξεις 371 και 372 ΑΚ. Η καταγγελία της επιδίκου συμβάσεως
κρίθηκε άκυρη όχι μόνο γιατί συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, αφού έγινε χωρίς
συμφέρον της τράπεζας και επί ζημίας της πιστούχου εταιρίας, αλλά και γιατί κρίθηκε
ότι ο επίδικος όρος που επιτρέπει στην τράπεζα να προσδιορίζει κατ’ απόλυτη,
δηλαδή ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση την έκταση της παροχής (δηλαδή το ύψος
της χορηγούμενης πίστωσης) και να περιορίζει ή να κλείνει κατά την κρίση της και
οποιαδήποτε στιγμή την εν λόγω πίστωση ειδοποιώντας με επιστολή είναι άκυρος
κατ’ ΑΚ 371 και 372.
Εφαρμογή των ΑΚ 371 και 372 μπορεί, επιπλέον, να χωρίσει και κατά τον
έλεγχο του κύρους γενικών όρων με τις οποίες η τράπεζα έχει επιφυλάξεις για τον
εαυτό της τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή συμπληρώσει τη σύμβαση με μονομερή
της δήλωση, είτε κατά το καταβλητέο νόμισμα είτε κατά το εττιτόκιο.
Η παραπάνω άποψη για τη δυνατότητα αξιοποιήσεως στον έλεγχο του
περιεχομένου των ΓΟΣ των ΑΚ 371-372 έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και ειδικότερα
έχει αμφισβητιιθεί εάν το γενικό και αόριστο κριτήριο της «δίκαιης κρίσης» μπορεί
να αποτελέσει μεθοδολογικά το κατάλληλο μέσο για την ικανοποίηση της ανάγκης
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προστασία», του ασθενέστερου συμβαλλόμενου που προσχωρεί στη σύμβαση και
αποδέχεται τους ΓΟΣ. Κι αυτό διότι το πρόβλημα του ελέγχου των ΓΟΣ συναρτάται
κατά βάση με τη λειτουργία και άσκηση της συμβατικής ελευθερίας και με την
αποτροττή της καταχρηστικής άσκησής της από την οργανωτικά και οικονομικά
ισχυρότερη επιχείρηση.(ΑΚ 281)
Εξάλ2χ)υ, θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι «δίκαιη κρίση» στο εδώ
εξεταζόμενο ζήτημα δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνο ότι ο συντάκτης των ΓΟΣ
οφείλει αφενός να κινηθεί μέσα στα γενικά όρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων
3,174.178,179,288 ΑΚ και αφετέρου να μην κάνει κατάχρηση της ευχέρειας που του
παρέχει ο συμβατικός μηχανισμός διαμορφώνοντας τους ΓΟΣ κατά τρόπο που να
οδηγεί σε προφανή υπέρβαση των ορίων που προβλέπει το άρθρο 281 ΑΚ.
Η ανάλογη εφαρμογή των ΑΚ 371 και επ. στις περιπτώσεις καταχρηστικών
γενικών όρων των τραπεζικών συναλλαγών προσφέρει το πλεονέκτημα στο
δικαστήριο να κινηθεί συνετά και ευέλικτα ως προς τη διαμόρφωση του κανόνα που
θα πληρώσει το κενό που καταλείπεται εξαιτίας τη ακυρότητας της καταχρησηκής
ρήτρας. Ο προσδιορισμός με βάση τη «δίκαιη κρίση» παρέχει στον εφαρμοστή
δικαίου την ελευθερία και ως προς την μέθοδο και ως προς τα κριτήρια, προκειμένου
να αναζητήσει την προσήκουσα για την περίπτωση ρύθμιση. Η ελευθερία ως προς
την ερμηνευτική μέθοδο συνδυάζεται με την ελευθερία ως προς τα κριτήρια στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης συμβατικής συναλλαγής και στο πλαίσιο του συστήματος
του δικαίου των συμβάσεων. Ο συγκεκριμένος ενοχικός δεσμός είναι αποτέλεσμα
μιας

συγκυρίας

κοινωνικών-οικονομικών

δεδομένων

των

τραπεζικών

και

χρηματιστηριακών γενικώς συναλλαγών, που εκφράζονται με εξατομικευμένο τρόπο
πλην όμως έχουν κοινά καταχρηστικά γνωρίσματα που επηρεάζονται από τον τόπο,
τον χρόνο και το είδος της συναλλαγής. Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες πρέπει να
συνεκτιμηθούι' από το δικαστήριο στο τιλαίσιο της αναζήτησης της «δίκαιης κρίσης».
Όμως η συγκεκριμένη συμβατική σχέση εντάσσεται στο σύστημα του δικαίου και
εξατομικεύεται με στόχο τη «δίκαιη ρήτρα» που θα υποκαταστήσει τον καταχρηστικό
όρο υπό το φως του συνόλου των αρχών και των αξιών του δικαίου, με ταυτόχρονη
αναγωγή στο θεμελιώδη νόμο και με επίκληση του σκοπού του κοινοτικού και
εθνικού δικαίου των συμβάσεων.
Ό δικαστής καθοδηγείται και από τις γενικές ρήτρες στην αναζήτηση του
ορθού δρόμου προς τΐ] «δίκαιη κρίση» προκειμένου να εγκαταστήσει την αρμόζουσα

ί

ρύθμιση στί] σύμβασιι χωρίς όμως να περιορίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια τα
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οποία ενδέχεται να μην απαντούν ερωτήματα στο πλαίσιο του πολυσύνθετου και
πολύπλοκου τρόπου των σύγχρονων συναλλαγών. Εττιθυμητό είναι να διπλασιάσει
τον κανόνα με ευελιξία και ευκινησία, ως νομοθέτης με αναγωγή στο σύνολο της
έννομης τάξης, χωρίς όμως να παραβλέπει τις πρακτικές ανάγκες «των καιρών» έτσι
ώστε η λύση να είναι «δίκαιη» και για τους δύο συμβαλλομένους χωρίς να
θυσιάζονται τα συμφέροντα που συμβάλλουν στη διατήρηση της δίκαιης τάξης και
ισορροπίας των ενοχικών σχέσεων.

6.3
του

Ο
V.

έλεγχ ος

του κύρους του περιεχομένου των τραπεζικών ΓΟΣ στο πλαίσιο

2251/1994

6.3.1 Η γενική ρήτρα

Η κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα εξασφάλιση της δυνατότητας αξιώσιμης
γνώσης από τον πελάτη της τράπεζας των γενικών όρων στους οποίους υποβάλλεται
κατά την κατάρτιση της τραπεζικής σύμβασης και συνακόλουθα η αποδοχή του
περιεχομένου τους, σημαίνει ατιλώς και μόνο ότι οι όροι αυτοί εντάχθηκαν στη
σύμβαση, ότι κατέστησαν δηλαδή τιεριεχόμενό της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
προσδόθηκε κύρος σε αυτούς αν είναι άκυροι με βάση τις διατάξεις του νόμου που
αποσκοπούν στον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας. Στην παράγραφο 6 του άρθρου
2 του

V.

2251/1994, καθώς και στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου, θεστήζεται ένα

επαρκές σύστημα ελέγχου του κύρους του περιεχομένου των ΓΟΣ, το οποίο όπως
σημειώθηκε και ανωτέρω βρίσκει κατά κανόνα εφαρμογή και στις τραπεζικές
συμβάσεις.
Όσον αφορά τη διάρθρωση της ρύθμισης του νόμου 2251/1994 για τους
καταχρηστικούς ΓΟΣ, στην αρχή προτάσσεται η γενική ρήτρα του άρθρου 2 παρ.6
που απαγορεύει γενικά την συνομολόγηση καταχρηστικών ΓΟΣ και προσδιορίζει το
γενικό κριτήριο ελέγχου της καταχρηστικότητας, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται ένας
ενδεικτικός κατάλογος ειδικών καταχρηστικών γενικών όρων (άρθρο 2 παρ 7 ν.
2251/1994).
Η γενική ρήτρα του άρθρου 2 παρ.6 μετά την αντικατάστασή του από το
άρθρο 10 παρ.24 του ν. 2741/1999 έχει ως εξής : «γενικοί όροι συναλλαγών που
έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και
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είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε
σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υτιηρεσιών που αφορά
η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες
οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή
εξαρτάται». Παρατηρείται ότι μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του
άρθρου 2 V. 2251/1994 με το άρθρο 10 της παραγράφου 24β του ν. 2741/1999 για τη
διαπίστωση της καταχρηστικότητας ενός επιδίκου ΓΟΣ, αρκεί από τον επίμαχο ΓΟΣ
να προκαλείται απλή και όχι «υπέρμετρη» διατάραξη της ισορροπίας των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Ο όρος «διατάραξη» στην
ισχύουσα διάταξη ταυτίζεται με κάθε απόκλιση από τις καθοδηγητικού χαρακτήρα
διατάξεις του ενδοτικού δικαίου ή από τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την
επίτευξη του σκοπού και η διατήρηση της φύσης της σύμβασης πάντοτε με βάση το
ενδιάμεσο πρότυπο του συνήθως απρόσεκτου, μεν, ως προς την ενημέρωση αλλά
διαθέτοντος τη μέση αντίληψη κατά το σχηματισμό της δικαιοπρακτικής απόφασης
του καταναλωτή συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Η μετά την τροποποίηση
ρύθμιση για τους καταχρηστικούς ΓΟΣ είναι σαφώς ευνοϊκότερη για τα συμφέροντα
του καταναλωτή και διευρύνει ουσιωδώς τα περιθώρια προστασίας του. Σε καμία
περίπτωση πάντως δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντίκειται στην αντίστοιχη
κοινοτική ρύθμιση και ειδικότερα στο άρθρο 3 της παραγράφου 1 της Οδηγίας
93/13/ΕΕ η οποία θέτει ως κριτήριο ελέγχου της καταχρηστικότητας την «σημαντική
ανισορροπία», δεδομένου ότι η πιο πάνω Οδηγία για τους καταχρηστικούς όρους
είναι minimum directive, όπως προκύτιτει και από το άρθρο 8 της και κατά συνέπεια
επιτρέπεται η αυστηρότερη ρύθμιση από μέρους των κρατών μελών όταν αυτή
εξασφαλίζει καλύτερη προστασία στον καταναλωτή.
Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του ν. 2251/1994 για τους καταχρηστικούς
ΓΟΣ ευθυγραμμίστηκε με τον προγενέστερο και ήδη καταργηθέντα ν.1961/1991
(άρθρο25 παρ.2) και με την Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης της 16.11.1976 που κάνουν λόγο απλώς και μόνο για “διατάραξη της
ισορροπίας σε βάρος του καταναλωτή”.
Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νεότερη νομολογία των
δικαστηρίων μας, οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 και 7 του ν.2251/1994 αποτελούν
εξειδίκευση του γενικού κανόνα της Α.Κ 281 περί απαγορεύσεως της καταχρηστικής
άσκησης δικαιώματος ή θεσμού.
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Προκειμένου να κριθεί αν υπάρχει διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας και
να απαγγελθεί η ακυρότητα ενός γενικού όρου θα πρέπει να προηγηθεί ο
εννοιολογικός προσδιορισμός της. Συμβαηκή ισορροτήα υπάρχει, όταν τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν από την συγκεκριμένη σύμβαση
κατανέμονται και ισορροπούν με τρόπο όμοιο με αυτόν που ετητυγχάνεται μέσω των
ρυθμίσεων του ενδοτικού δικαίου. Διατάραξη της συμβατικής ισορροτήας δεν
επέρχεται αν απλώς η προβλεπόμενη από τον κρινόμενο γενικό όρο ρύθμιση είναι
απλώς μη συμφέρουσα για τον πελάτη και η εντεύθεν επιβάρυνσή του δεν είναι
ουσιώδης.
Ο έλεγχος περί του αν ένας γενικός όρος διαταράσσει τη συμβατική ισορροπία
γίνεται, όπως εξετέθη και παραπάνω, σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο έλεγχος
γίνεται με βάση γενικά και αφηρημένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων τα δύο πιο
σημαντικά ανταποκρίνονται στις δύο κατηγορίες ΓΟΣ. Ειδικότερα: α)Πρώτη
κατηγορία ΓΟΣ εκείνη που εισάγει απόκλιση από ρυθμίσεις του ενδοτικού δικαίου.
Με αυτό το πρώτο κριτήριο ελέγχεται εάν μέσω των ΓΟΣ διαταράσσεται η λεγάμενη
“καθοδηγητική λειτουργία” του ενδοτικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία ορισμένοι
κανόνες ενδοτικού δικαίου αποτελούν εξειδίκευση της αρχής της εξισωτικής
δικαιοσύνης. β)Δεύτερη κατηγορία ΓΟΣ στην οποία ανταποκρίνεται το δεύτερο
κριτήριο ελέγχου, είναι εκείνη που με γενικούς όρους εντάσσει στην σύμβαση
πρόσθετα στοιχεία που δεν αντιμετωτήζονται με διατάξεις ενδοτικού δικαίου που
περιέχουν δηλαδή πρόσθετη αυτοτελή ρύθμιση μη καλυπτόμενη από κανόνες του
ενδοτικού δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχεται κατά πόσον η τηο πάνω
ρύθμιση φαλκιδεύει θεμελιώδη δικαιώματα ή συνεπάγεται υπέρμετρες υποχρεώσεις
και οδηγεί σε ματαίωση ή στρέβλωση του σκοπού της σύμβασης. Εάν το συμπέρασμα
από την υπαγωγή του ελεγχόμενου γενικού όρου σε ένα από τα προαναφερθέντα
κριτήρια είναι θετικό, επακολουθεί το δεύτερο στάδιο ελέγχου της συμβατικής
ισορροπίας, κατά το οποίο το πιο πάνω συμπέρασμα υποβάλλεται στην αξιολογική
στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων και στην εκτίμηση των ειδικών συνθηκών
της συγκεκριμένης περίπτωσης. Στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν για την κρίση
της ακυρότητας ή μη ως καταχρηστικού του επίδικου ΓΟΣ, εκτός βέβαια από το
συμφέρον του ασθενέστερου αντισυμβαλλόμενου (πελάτη της τράπεζας), είναι η
φύση των αγαθών ή υτιηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των
ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της (λ.χ ο εξειδικευμένος ή μη χαρακτήρας της
συναλλαγής, η εξοικείωση του πελάτη με τις τραπεζικές υπηρεσίες, το μορφωτικό και
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τινευματχκό του ετηπεδο, η δυνατότητά του να ασφαλίσει τον επιρριπτόμενο σε αυτόν
κίνδυνο κ.λ.π) και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από
την οποία αυτή εξαρτάται. Τα επιμέρους αυτά κριτήρια ελέγχου των ΓΟΣ
προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ.6 εδάφιο β του ν. 2251/1994 και αποτελούν
ειδικότερες εκδηλώσεις της αρχής της καλής ττίστεως, λαμβανομένων υπόψη και των
συναλλακτικών ηθών.

6.3.2 Ο ενδεικτικός κατάλογος καταχρηστικών όρων

Εκτός από την παραπάνω γενική ρήτρα, ο νόμος περιλαμβάνει στην
παράγραφο 7 του άρθρου 2 και έναν μακροσκελή κατάλογο περιπτώσεων ΓΟΣ που
θεωρούνται καταχρηστικοί. Ο έλληνας νομοθέτης σε αυτή την περίπτωση καθιέρωσε
το σύστημα του λεγάμενου μαύρου καταλόγου (black list) έναντι του ευέλικτου και
λιγότερο αυστηρού συστήματος που καθιερώνεται στην Οδηγία 93/13/ΕΕ (άρθρο 3
παρ3) το οποίο προβλέπει ότι οι ΓΟΣ είναι δυνατόν, ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες, να θεωρηθούν καταχρηστικοί (grey list)^^.
Όπως προκύπτει από την ίδια τη διατύπωση του νόμου, η απαρίθμηση είναι
ενδεικτική. Έτσι δεν αποκλείεται κάποιος όρος που δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις
προβλεπόμενες στον κατάλογο περιπτώσεις να κριθεί καταχρηστικός με βάση τη
γενική ρήτρα της προηγούμενης παραγράφου.
Από τη διατύπωση επίσης της διάταξης αλλά και από τον χαρακτήρα της ως
ειδικού κανόνα που εξειδικεύει τον γενικό κανόνα της προηγούμενης παραγράφου,
προκύπτει ότι οι ΓΟΣ που υπάγονται στις περιεχόμενες στον κατάλογο περιπτώσεις
θεωρούνται per se καταχρηστικοί και δεν είναι δυνατόν να κριθούν κατά εξαίρεση
επιτρεπτοί από τα δικαστήρια με προσφυγή στα κριτήρια της γενικής ρήτρας. Κατά
συνέπεια οι ρήτρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου2 παρ.7 του ν.
2251/1994 θεωρούνται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα
τον οποίο συνεπώς ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει, αλλά ούτε και η
τράπεζα μπορεί να τον αμφισβητήσει επικαλούμενη στοιχεία για το αντίθετο.
Η σωρευτική εφαρμογή από τον δικαστή και των δύο παραγράφων (παρ.6 και
παρ.7 του άρθρου 2) δεν πρέπει να αποκλειστεί, καθώς η επίκληση του γενικού
αξιολογικού κριτηρίου της «διατάραξης της ισορροπίας των δικαιωμάτων και

“ Αλεξανδρίδου, Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Π (1994) σελ. 94.
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υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή» είναι δυνατόν να έχει
σημασία και χρησιμότητα για την εξειδίκευση αόριστων νομικών εννοιών και
αόριστων αξιολογικών κριτηρίων που εμπεριέχονται στο νομοθετικό κείμενο στις
ετημέρους περιπτώσεις του ενδεικτικού καταλόγου, όπως για παράδειγμα των
περιεχομένων στις περιπτώσεις ε',ια',ιη', και κστ' του καταλόγου, αόριστων εννοιών
του «σπουδαίου λόγου», των «ευλόγων για τον καταναλωτή κριτηρίων» της
«υπερβολικής αύξησης του τιμήματος» και των «υπέρμετρων εγγυήσεων».
Με βάση λοιπόν τις αναφερόμενες στον κατάλογο περιπτώσεις, είναι δυνατόν
να κριθούν καταχρηστικοί και κατά συνέπεια άκυροι, μία σειρά ΓΟΣ που απαντώνται
στις συμβάσεις των τραπεζών με τους πελάτες τους.
Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται όροι με τους οποίους καθορίζονται
υπερβολικά μεγάλες για την τράπεζα ή υπερβολικά σύντομες για τον πελάτη
προθεσμίες καταγγελίας διαρκών πιστωτικών ή άλλων συμβάσεων ή συνεπάγονται
την παράταση ή ανανέωση της σύμβασης για διάστημα υπερβολικά μεγάλο, αν ο
πελάτης δεν την καταγγέλλει σε ορισμένο χρόνο.
Το ίδιο ισχύει επίσης για όρους που επιφυλάσσουν μόνο στην τράπεζα το
δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό
και σπουδαίο λόγο ή εάν πρόκειται για σύμβαση αόριστης διάρκειας, χωρίς εύλογη
προθεσμία και μάλιστα ετητρέπουν σε αυτήν να παρακρατεί τα ποσά που έχουν
καταβληθεί για παροχές οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμα από εκείνη, όπως
ρήτρα σε σύμβαση δανείου που ορίζει ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας δεν θα
υπάρχει αξίωση επιστροφής των ανάλογων τοκοχρεολυσίων που θα έχουν ήδη
καταβληθεί.
Απαγορευμένοι επίσης είναι δυνατόν να κριθούν όροι με τους οποίους ο
πιστωτικός οργανισμός μπορεί να ορίσει μονομερώς τον χρόνο εκταμίευσης της
πίστωσης ή να αφήνει χωρίς σπουδαίο λόγο αρρύθμιστο και να τροποποιεί ελεύθερα
το ύψος του επιτοκίου, της προμήθειας και των λοιπών επιβαρύνσεων ή τη συχνότητα
του ανατοκισμού με κριτήρια που δεν είναι ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και
εύλογα για τον πελάτη.
Το ίδιο ισχύει περαιτέρω και για ΓΟΣ που ετητρέπουν στην τράπεζα να
ζητήσει από τον πιστούχο υπέρμετρες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις ή επιβάλλουν σε
βάρος του τηστούχου υπερβολικούς τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης
και γενικά υπέρμετρη αποζημίωση ή ποινική ρήτρα εφόσον δεν τηρεί τις συμβαηκές
του υποχρεώσεις.
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Καταχρηστικοί είναι ακόμη οι όροι που αντιστρέφουν το βάρος απόδειξης
πραγμάτων που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να αποδείξει η τράπεζα επτρρίπτοντας το
βάρος αυτό στον πιστούχο ή που περιορίζουν τα αποδεικτικά μέσα του τελευταίου
συνήθως με τη συναγωγή τεκμηρίων και μάλιστα αμάχητων, όπως για παράδειγμα
όρος όη οι τηρούμενοι από την τράπεζα λογαριασμοί αποτελούν πλήρη απόδειξη της
οφειλής του πελάτη και ότι αυτός τους αποδέχεται και αναγνωρίζει το χρέος του αν
δεν προβάλλει γραπτώς τις βάσιμες αντιρρήσεις του εντός σύντομης προθεσμίας.
Περαιτέρω, καταχρηστικοί θεωρούνται όροι με τους οποίους η τράπεζα
περιορίζει ή αποκλείει υπέρμετρα την ευθύνη της για παραβίαση συμβατικών της
υποχρεώσεων ή ακόμα για αδικοπρακτική της ευθύνη και αντίστοιχα επαυξάνει την
ευθύνη των πελατών της.
Ειδικότερα όσον αφορά την κατηγορία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης
διατυπώνονται αμφιβολίες για το κύρος των εξής όρων επί πιστωτικών καρτών:
α)όροι που επιβάλλουν στον καταναλωτή το βάρος να αποδείξει ότι δεν έλαβε τον
λογαριασμό ή ότι δεν αποδέχθηκε το εις βάρος του χρεωστικό υπόλοιπο β)όροι που
ορίζουν ότι σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής δόσεων ολόκληρο το ποσό
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας γ)όροι που ορίζουν
ότι σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου η εξόφληση θα γίνει στο χρόνο
που ορίζει η τράπεζα και της δίνεται και δικαίωμα επιβολής συμβατικής ποινής
δ)όροι που ορίζουν ότι ο τόκος τμηματικών καταβολών ορίζεται και τροποποιείται
μονομερώς από την τράπεζα ε)όροι που ετητρέπουν στις τράπεζες να επιβάλλουν
πρόσθετες επιβαρύνσεις για συναλλαγές στο εξωτερικό συνυπολογιζόμενες στο ποσό
της ετήσιας συνδρομής κατά αναλογία της πραγματοποιηθείσας χρέωσης στ)όροι που
επιρρίπτουν αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του κατόχου πιστωτικών καρτών
χρεώσεις ύστερα από κλοττή της κάρτας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των
τελευταίων όρων αποτελούν ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση κλοπής ή
απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων ή της πιστωτικής κάρτας, εάν ο καταθέτης ή ο
κάτοχος δεν ενημερώσει έγκαιρα την τράπεζα ευθύνεται έναντι της για οποιαδήποτε
ζημία τυχόν προκόψει από την αντικανονική ή παράνομη χρήση αυτών από τρίτον.
Ανάλογη είναι και η ρήτρα σε σύμβαση μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας σύμφωνα με
την οποία η τράπεζα δεν ευθύνεται για απώλεια του περιεχομένου της θυρίδας είτε
από διάρρηξη της, είτε από την πρόσβαση στη θυρίδα τρίτου μη δικαιούχου, εφόσον
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η υπογραφή του τρίτου έχει ομοιότητα με τις απεικονιζόμενες στη σύμβαση και ο μη
δικαιούχος τρίτος φέρει και το κλειδί^'*.
Οσον αφορά ειδικότερα όρους με τους οποίους η τράπεζα απαλλάσσεται από
την ευθύνη της για πταίσμα των βοηθών εκπλήρωσης που χρησιμοποιεί (υπαλλήλων,
άλλων ανταποκριτριών τρατιεζών στο πλαίσιο διεθνών - διατραπεζικών συμβάσεων
τραπεζικού γύρου) δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κατάλογο του άρθρου 2
παρ.7, σε αντίθεση με το αντίστοιχο άρθρο 25 παρ.3 εδ. β' του προϊσχύσαντος νόμου
1961/1991 που ρητώς απαγόρευε απαλλακτικές ρήτρες για δόλο ή βαρεία αμέλεια
των βοηθών εκπλήρωσης του προμηθευτή.
Ωστόσο, η παράλειψη αυτή δεν σημαίνει και νομιμοποίηση των εν λόγω
ρητρών υπό το ισχύον νομικό καθεστώς. Εκτός του ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα
εφαρμογής της γενικής ρήτρας της παραγράφου 6 του άρθρου 2, οι τράπεζες ως
«παρέχουσες υπηρεσίες» κατά την έννοια του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, υπόκεινται
στη ρύθμιση των παρ.1 και 6 του ως άνω άρθρου σε συνδυασμό με εκείνη του
άρθρου 6 παρ.12 που απαγορεύουν ρητώς κάθε συμφωνία περιορισμού ή
αποκλεισμού της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες έναντι του καταναλωτή των
υπηρεσιών αυτών, ακόμη και για ελαφριά αμέλεια του ίδιου του παρέχοντος
υπηρεσίες ή των βοηθών του εκπλήρωσης.
Πρόβλημα

προκύπτει

από

το

γεγονός

ότι

σε

τραπεζικούς

ΓΟΣ

περιλαμβάνονται και ρήτρες που περιορίζουν την ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση
καταβολής ποσού (παράνομης ανάληψης) σε μη δικαιούχο μόνο για δόλο ή βαρεία
αμέλεια των υπαλλήλων της (βοηθών εκπληρώσεως της τράπεζας). Οι ρήτρες οι
οποίες απαλλάσσουν την τράπεζα για ελαφρά αμέλεια των οργάνων της θεωρούνται
κατά πάγια νομολογία έγκυρες ως ερειδόμενες στο άρθρο 3 Ν.Δ 17-7/13.8.1923 «περί
ειδικών διατάξεων

ετά

ανωνύμων εταιριών» (διάταξη η οποία ρητώς διατηρείται σε

ισχύ με βάση το άρθρο 41 παρ.1 Εισ.ΝΑΚ) που ορίζει ότι: « η εκδότρια ονομαστικής
ομολογίας ή άλλης απόδειξης καταθέσεως χρημάτων εταιρείας (τέτοια απόδειξη
«καταθέσεως χρημάτων» θεωρείται και το βιβλιάριο καταθέσεως ταμιευτηρίου) η
πληρώσασα αυτήν εξοφλημένην δια την επ’ αυτής υπογραφής του δικαιούχου,
απαλλάσσεται και εάν η υπογραφή ήτο πλαστή, ή εάν η εκδότρια κατά την
πληρωμήν, ετέλει εν δόλω ή εν μεγάλη αμέλεια».

Παπανικολάου, Η απαλλακτυαί ρήτρα για την ευθύνη της τράπεζας στο μεγάλο ριφιφζ σελ. 55.
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Ανακι3πτει, συνεπώς, ζήτημα αντινομίας μεταξύ της παραπάνω διάταξης και
της ρύθμισης περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες που περιλαμβάνεται στο ν.
2251/1994 και ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 8 παρ.6 (η οποία
παραπέμπει στην αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.12 του νόμου αυτού) που,
όπως αναφέρθηκε αμέσως τηο πάνω, απαγορεύουν κάθε συμφωνία τιεριορισμού ή
απαλλαγής του παρέχοντος υπηρεσίες από την ευθύνη του.
Υποστηρίζεται σχετικώς ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Ν.Δ 17.7/13.8.1923,
εισάγοντας ειδικό καθεστώς ευθύνης των τηστωτικών ιδρυμάτων, έχει προβάδισμα
έναντι της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 που εισάγει γενικό κανόνα
επαγγελματικής ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες, σύμφωνα με το αξίωμα ότι ο
ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού (εκτός και εάν ληφθεί ως κριτήριο
ειδικότητας το ότι ο ν. 2251/1994 απευθύνεται -τουλάχιστον θεωρητικά- σε
μικρότερο αριθμό προσώπων, τους καταναλωτές).
Ωστόσο, αντιτείνεται ότι πέρα του γεγονότος ότι η ρύθμιση του άρθρου 3 του
Ν.Δ 1923 βρίσκεται σε δυσαρμονία με το σύστημα της ενδοσυμβατικής ευθύνης που
καταστρώνεται στον Α.Κ και πολύ περισσότερο με το πνεύμα προστασίας του
καταναλωτή που διέπει γενικότερα το συμβατικό δίκαιο, αντιστρατεύεται και τη
σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της.
Χαρακτηριστικό εξάλλου γνώρισμα της νέας γενικής ρύθμισης του άρθρου 8 του ν.
2251/1994 είναι η καθολικότητά της, δηλαδή ο στόχος της να εισαγάγει πλέον νέο,
ομοιόμορφο, γενικό κανόνα που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις παροχής
υτιηρεσιών προς τους καταναλωτές, αντικαθιστώντας πς παλαιότερες ειδικές σχετικές
ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, ενόψει και της πληθώρας των ειδικών
διατάξεων, θα έμενε για τη νέα ρύθμιση μικρό πεδίο εφαρμογής, πράγμα που δεν
μπορεί να ανταποκρίνεται στο σκοπό της. Επομένως, είναι σε κάθε περίπτωση
καταχρηστικι) και άκυρη τυχόν απαλλακτική ρήτρα της τράπεζας ακόμη και για
ελαφρά αμέλειά της.

6.3.3

Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 εδ.α'του ν. 2251/1994 «Γενικοί όροι

συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή
απαγορεύονται και είναι άκυροι». Έννομη συνέπεια της καταχρηστικότητας είναι
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επομένως η ακωρότητα του καταχρηστικού όρου, η οποία, ωστόσο, δεν ετηδρά στο
κύρος ολόκληρης της σύμβασης, αλλά είναι μερική. Αυτό συνάγεται από τη διάταξη
του άρθρου 2 παρ.6 εδ. α του ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
2 παρ.8 του ίδιου νόμου κατά την οποία «ο προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεστεί
την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης για τον λόγο ότι ένας ή περισσότεροι
γενικοί όροι είναι άκυροι ως καταχρηστικοί». Η τελευταία αυτή διάταξη αποδίδει τον
κανόνα του ρωμαϊκού δικαίου, τον οποίο διατήρησε και ο Αστικός μας Κώδικας με
τη διάταξη της ΑΚ 181. Στο ίδιο αποτέλεσμα της μερικής ακυρότητας της σύμβασης
θα οδηγήσει και η προστασία μέσω των γενικών διατάξεων των ΑΚ 178,179,281,288
και 371 όπως προαναλύθηκε^^
Η εφαρμογή του κανόνα της Α.Κ 181 στην περίπτωση καταχρηστικού
τραπεζικού ΓΟΣ δικαιολογείται από το δεδομένο που αποτελεί έκφραση της αρχής
προστασίας του καταναλωτή ότι το συμφέρον του πελάτη της τράπεζας επιβάλλει τη
διατήρηση της συμβάσεως χωρίς το άδικο ή καταπλεονεκτικό τμήμα της. Τυχόν
επέκταση της ακυρότητας και στο υπόλοιπο τμήμα της συμβατικής ρύθμισης θα είχε
ως αποτέλεσμα για τον ευρισκόμενο σε διαπραγματευτική μειονεξία πελάτη της
τράπεζας στη στέρηση της δυνατότητας να απολαύσει την κατά κανόνα ζωτικής
σημασίας για αυτόν παροχή που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.^® Η ακυρότητα
είναι σχετική υπέρ του πελάτη, με την έννοια ότι ο νόμος αδιαφορεί για την
ενδεχόμενη σε βάρος της τράπεζας (γενικότερα του «προμηθευτή» επαγγελματία)
διατάραξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
Αλλωστε, θα ήταν αντίθετο προς το γενικό σκοπό της ρύθμισης να αναγνωρίζεται και
στην τράπεζα που ευθύνεται για την ετηβολή των καταχρηστικών όρων, δικαίωμα να
αποδεσμευτεί από τη σύμβαση και να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της.
Ωστόσο, σε περίπτωση ακυρότητας ορισμένου ΓΟΣ ανακύπτει το ζήτημα της
πλήρωσης του αναφυόμενου κενού. Η πλήρωση του κενού αυτού θα γίνει είτε μέσω
εφαρμογής κανόνων ενδοτικού δικαίου στις περιπτώσεις που η ακύρωση της ρήτρας
λόγω καταχρηστικότητας είναι αποτέλεσμα του ελέγχου με κριτήριο την
καθοδηγητικιί λειτουργία του ενδοτικού δικαίου (το κενό καλύπτεται τότε με βάση
τους ενδοτικούς κανόνες που είχαν τεθεί εκποδών με την εισαγωγή των άκυρων ΓΟΣ)
είτε μέσω συμπληρωματικής ερμηνείας (Α.Κ 200) στις περιπτώσεις που η

Αλεξονδρίδου, Δίκαιο Προστασίας του καταναλωτή σελ. 100-101
Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές σελ. 424.
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καταχρηστικότητα των ΓΟΣ έγκειται στον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που οδηγούν σε διακινδύνευση του τυπικού σκοπού της σύμβασης.
Ως προς την πλήρωση του κενού χρήσιμη είναι και η ιδέα της «δίκαιης
κρίσης» με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των Α.Κ 371 επ. Ειδικότερα το κενό
θα καλυφθεί με ρύθμιση που θα αναζητήσει και θα θεσπίσει ο δικαστής στο πλαίσιο
του κανονιστικού ρόλου που του αναθέτει ο νομοθέτης ενόψει της συγκεκριμένης
συμβατικής ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

6.3.4

Ο έλεγχος της κατα/ρηστικότητας γενικών όρων τραπεζικών συμβάσεων

στη νομολογία των ελ>.ηνικών δικαστηρίων

άρνησης

εξέτασης

του

ττεριεχομένου τραπεζικών ΓΟΣ διαφαίνεται στην ακόλουθη

Η προγενέστερη τακτική των δικαστηρίων

απόφαση

του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο κλήθηκε να εξετάσει από πλευράς
καταχρηστικότητας ΓΟΣ με τους οποίους η τράπεζα εξασφάλιζε μεγάλη ελευθερία
χειρισμών.

Στους

συγκεκριμένους

ΓΟΣ

της

τραπεζικής

σύμβασης

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατοχύρωνε το δικαίωμά του με απλές μεταγενέστερες
εγγραφές να ακυρώνει εγγραφές πιστώσεων που έγιναν εκ πλάνης, καθώς και τη
δυνατότητα, εφόσον ο πελάτης διατηρούσε περισσότερους λογαριασμούς, να μπορεί
να προβαίνει σε μεταφορές υπολοίπων με δική του πρωτοβουλία. Το δικαστήριο με
την υπ’ αριθμόν 6521/95 (ΔΕΕ 1996/949) απόφασή του αρνήθηκε να ελέγξει το
περιεχόμενο των όρων αυτών και να αποφανθεί επί της καταχρηστικότητας και
περιορίστηκε στα εξής: «Από την στιγμή που ο αντισυμβαλλόμενος υπέγραψε τους
ΓΟΣ δεν μπορεί μεταγενεστέρως να επικαλεστεί την ακυρότητά τους λόγω του
επαχθούς χαρακτήρα τους».
Αυτό που πρέπει να γίνει αντικείμενο σχολιασμού και κριτικής στην πιο πάνω
απόφαση είναι η άρνηση του ανοικτού ελέγχου των ΓΟΣ εκ του λόγου ότι ο
αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει το κείμενο της σύμβασης και τους ΓΟΣ που τον
συνοδεύουν, θέση που αφήνει τον αντισυμβαλλόμενο στην ουσία απροστάτευτο και
διατάξεις όπως οι ΑΚ 179, 281, 371 επ. ή του ν.2251/1994 ανεφάρμοστες.
Στο πλαίσιο της αποδεικτικής δύναμης των λογιστικών καταγραφών κινήθηκε
και το Εφετείο Πειραιώς με την υπ’ αριθμόν 1198/95 (ΔΕΕ 1996/173) απόφασή του,
με την οποία έγινε δεκτό ότι όρος της σύμβασης ανοικτού (αUηλόχpεoυ)
λογαριασμού, σύμφωνα με το οποίο «...το απόσπασμα των βιβλίων της τράπεζας -

ί
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καρτέλα χορηγήσεως - αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαίτησης της κατά του
οφειλέτου, ο οποίος δεν δικαιούται σε καμία απολύτως αμφισβήτησής της» είναι όρος
έγκυρος και ο πιστούχος μπορεί κατά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν.Δ 177/13,8,1923
«τιερί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» να προσκομίσει κατά αυτού
ανταπόδειξη. Καίτοι, τα βιβλία της τράπεζας δεν έχουν ισχύ δήλωσης βούλησης, όταν
γενικός όρος τους προσδίδει έννομη συνέπεια είναι δυνατόν να εφαρμοστεί επ’ αυτού
η τιερίπτωση κζ του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.2251/1994 περί απαγόρευσης αντιστροφής
του βάρους απόδειξης εις βάρος του καταναλωτή.
Μια πρώτη προσπάθεια ελέγχου των ΓΟΣ στο χώρο των συμβάσεων της
καταναλωτικής πίστης έγινε με την απόφαση 3356/1997 (ΔΕΕ 1998/1111) του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο έκρινε ότι έντυπος όρος που επιτρέπει
στην τράπεζα να χρεώνει τις πιστωτικές κάρτες των πιστολητιτών χωρίς παραστατικά
δελτία υπογεγραμμένα από τους ίδιους είναι άκυρος αφού το βάρος απόδειξης
αντιστρέφεται εις βάρος του καταναλωτή (περ. κζ άρθρου 2 παρ. 7του ν.2251/1994).
Η χαρακτηριστικότερη μέχρι σήμερα περίπτωση δικαστικού κατά ουσία
ελέγχου του περιεχομένου ΓΟΣ τραπεζικών συμβάσεων ανέκυψε εξαιτίας ασκήσεως
συλλογικής αγωγής από την ένωση καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994 με
την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» κατά
αλλοδαπής τράπεζας με (καταψηφιστικό) αίτημα να απαγορευθεί στην τελευταία να
χρησιμοποιεί σειρά από καταχρηστικούς κατ’ άρθρο 2 παρ. 6 και 7 του ν.2251/1994
έντυπους γενικούς όρους τους οποίους ενσωματώνει σε συμβάσεις καταθέσεων και
συμβάσεις χορήγησης τηστωτικών καρτών που συνάπτει με τους πελάτες της. Επί της
συλλογικής αυτής αγωγής εξεδόθη η υπ' αριθμό 1208/98 (ΝοΒ 1999/1155) απόφαση
του Πολ. Πρωτ. Αθηνών, η οποία ήδη ήχθη στον δεύτερο βαθμό όπου και εξεδόθη η
υπ’ αριθμό 6291/2000 (ΔΕΕ 2000/1122) απόφαση του Εφ. Αθηνών.
Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο συντάχθηκε με την κρίση που διατύπωσε με
την προσβαλλόμενη απόφαση το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και απεφάνθη ότι είναι
άκυρος ως καταχρηστικός, διότι το περιεχόμενό του αντίκειται στις απαγορευτικές
διατάξεις του άρθρου 2 & 6 και 7 περ.ε'.στ' και ια' του ν.2251/1994, γενικός όρος
τραπεζικών συvαUαγώv που χρησιμοποιεί η εναγόμενη και εκκαλούσα τράπεζα κατά
τον οποίο «η τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει οποτεδήποτε έξοδα
κίνησης σε κάθε λογαριασμό για την περίπτωση που δεν παρουσιάζει υπόλοιπα
ανώτερα από το κατώτατο όριο που θα καθορίζει κάθε φορά (η ίδια) για το
αντίστοιχο είδος λογαριασμού». Ας σημειωθεί όη κάνοντας χρήση αυτής της
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συμβατικής πρόβλεψης η εναγόμενη άρχισε από το Μάιο του 1997 να εφαρμόζει
τακτική χρεώσεως όλων των λογαριασμών που διατηρούσαν καταθέτες σε αυτήν,
καθώς και όλων των μελλοντικών λογαριασμών, με μηνιαία έξοδα κίνησης 14,67
Ευρώ (5.000 δρχ.) σε κάθε λογαριασμό καταθέσεως του οποίου το μέσο χρηματικό
μηνιαίο υπόλοιπο από τη συνολική τραπεζική σχέση βρισκόταν κάτω από το ποσόν
των 14673,52 Ευρώ (5.000.00Θ δρχ.).
Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός της
εναγόμενης τράπεζας ότι η επιβολή των εν λόγω εξόδων κίνησης έλαβε χώρα για την
αντιμετώ^ση λειτουργικών δαπανών εξαιτίας άλλων πρόσθετων υπηρεσιών που
παρέχει στους καταθέτες της, όπως η παράδοση προσωπικής μαγνηπκής κάρτας, η
δυνατότητα συναλλαγών δια τηλεφώνου (phone banking), η ευχέρεια αυτόματης
εξόφλησης λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με πάγια εντολή χρέωσης
του λογαριασμού, η ευχέρεια σύναψης σύμβασης επιταγής και χορήγηση βιβλιαρίου
επιταγών κλπ, καθώς και ο ισχυρισμός ότι η επιβολή αυτή αποτελεί συναλλακηκή
συνήθεια και ετηβάλλεται από τις συνθήκες ανταγωνισμού. Το Εφετείο θεώρησε ότι
από κανένα από τα ετηκληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία δεν προέκυψε ότι
επιβολή αυτών των εξόδων κίνησης έγινε αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των
πρόσθετων υπηρεσιών που επικαλέστηκε η εναγόμενη τράπεζα, αλλά και όη η
επιβάρυνση αυτή είναι τελείως άσχετη με την παροχή άλλων υπηρεσιών της
τράπεζας, οι οποίες, άλλωστε, δεν παρέχονται σε όλους τους πελάτες της. Επίσης
κρίθηκε αδικαιολόγητη η πρακηκή της τράπεζας να παρέχει, στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού, δήθεν χαριστικά τις αναφερθείσες πρόσθετες υπηρεσίες και
συγχρόνως για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κόστους να επιβαρύνει με έξοδα
άλλη άσχετη συναλλαγή πελατών της.
Πέραν των ανωτέρω, ο επίδικος γενικός όρος κρίθηκε καταχρηστικός ως
αντικείμενος στη γενική ρήτρα του άρθρου 2 παρ.6 του ν.2251/1994, αλλά και στην
παρ.7 περίπτωση ε' και στ' του ίδιου άρθρου, διότι επιβολή της ανωτέρω χρέωσης
αποτελεί ανεπίτρεπτη μονομερή τροποποίηση στοιχείου της αρχικής σύμβασης, χωρίς
ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο, αφήνοντας παράλληλα το τίμημα (επιβολή
εξόδων κίνησης) αόριστο, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος του καταθέτη. Οσον
αφορά την προηγούμενη ενημέρωση των πελατών της τράπεζας, θεωρήθηκε ότι δεν
μετριάζει την προκληθείσα διατάραξη της συμβαηκής ισορροπίας των μερών.
Επιπρόσθετα, μολονότι το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπάρχει η δυνατότητα να
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συνομολογηθεί η καταβολή αμοιβής και εξόδων φύλαξης στον θεματοφύλακα,
δηλαδή την τράπεζα, δοθέντος ότι η τρατιεζική κατάθεση αποτελεί ανώμαλη
παρακαταθήκη και εφαρμοστέες είναι οι ενδοτικού δικαίου διατάξεις περί δανείου,
θεώρησε ότι στην υπό κρίση περίπτωση η σχετική συμφωνία ελέγχεται ως
καταχρηστική ως αντίθετη στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.2251/1994.
Ετηπλέον οι ισχυρισμοί της τράπεζας ότι αφενός μεν από τον Κώδικα
Τραττεζικής Δεοντολογίας ετπτρέπονται «προμήθειες και έξοδα για την τήρηση και
χρήση των λογαριασμών», αφετέρου δε σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος «δεν
απαγορεύεται η είσπραξη εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εξόδων για την
κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων στους πελάτες ειδικών υπηρεσιών», κρίθηκαν
επίσης απορριπτέοι, διότι οι επικληθείσες ρυθμίσεις αφορούν έξοδα που επιβάλλονται
για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας που
παρέχεται από την τράπεζα, ενώ στην υπό εξέταση περίτπωση χρεώνονταν σε
συναλλαγές των πελατών τους, υπηρεσίες άσχετες με τις προσφερόμενες. Αβάσιμο
κρίθηκε, ετήσης και το επιχείρημα της τράπεζας ότι η εκάστοτε αναπροσαρμογή των
εξόδων κίνησης των λογαριασμών αποτελεί «πρόταση» της τράπεζας για κατάρτιση
νέας σύμβασης, διότι η πρόταση αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από
κανέναν καταθέτη ποσού μέχρι 14673,52 Ευρώ (5.000.000 δρχ) ως εντελώς
ασύμφορη. Κατά συνέπεια χρέωση των λογαριασμών των καταθετών για ποσά μέχρι
14673,52 Ευρώ (5.000.000 δρχ) με μηνιαία έξοδα κίνησης κρίθηκε ότι συνιστά
έμμεσο αποκλεισμό ορισμένης κατηγορίας καταθετών από την εναγόμενη τράπεζα με
την οποία επιθυμούσαν να έχουν συναλλαγές, πρακτική που δεν συνάδει με τον
σκοπό λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον οποίο πρέπει
να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά όλων των καταναλωτών που
ετηθυμούν να συναλλαγούν με συγκεκριμένη τράπεζα.
Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ναι μεν η ετηκληθείσα από την εναγόμενη
(και εκκαλούσα) ρήτρα 2Β του παραρτήματος της Οδηγίας 93/13/ΕΕ (που
ενσωματώθηκε στο ν.2251/1994) επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα τη μονομερή
τροποποίηση

των

στοιχείων

κόστους

της

σύμβασης

(επιτοκίου),εξόδων,

επιβαρύνσεων ) υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης των πελατών τους ,aU 0 η Οδηγία
αυτή είναι minimum directive, καθορίζει δηλαδή τα ελάχιστα όρια προστασίας του
καταναλωτή όπως προκύπτει από το άρθρο 8 της ίδιας Οδηγίας που παρέχει την
ευχέρεια στο εθνικό νομοθέτη να θεσπίζει αυστηρότερες διατάξεις για να
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εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Κάνοντας χρήση της
ευχέρειας αυτής ο εθνικός νομοθέτης παρέσχε μεγαλύτερη προστασία του
καταναλωτή, χαρακτηρίζοντας με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.7 περίπτωση ε' του
ν.2251/1994 καταχρηστικό κάθε όρο «που εττιφυλάσσει στον προμηθευτή (εν
προκειμένω στην τράπεζα) το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της
σύμβασης, χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο». Τέλος η Οδηγία
97/7/20.5.1997

ΕΕ

που,

κατά

την

άποψη

της

τράπεζας

εξαιρεί

τις

χρηματοοικονομικές υττηρεσίες (και τα πιστωτικά ιδρύματα) από τον έλεγχο της
καταχρηστικότητας των χρησιμοποιούμενων από αυτές ΓΟΣ, δεν βρίσκει πεδίο
εφαρμογής στην υπό κρίση περίπτωση διότι αφορά συμβάσεις εξ αποστάσεως μεταξύ
καταναλωτών και προμηθευτών.
Περαιτέρω, κρίθηκε καταχρηστικός ως αντίθετος, με τη γενική ρήτρα του
άρθρου 2 παρ.6 του ν.2251/1994 αλλά και με την ΠΔ/ΤΕ 1969/91 γενικός όρος που
ενέταξε η τράπεζα στις συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών που καταρτίζει,
κατά τον οποίον η προμήθεια ανάληψης μετρητών ανέρχεται σήμερα στο 3% επί του
ποσού ανάληψης, με ελάχιστο ποσό προμήθειας 500 δρχ. Ειδικότερα, το δικαστήριο
απεφάνθη ότι η ΠΔ/ΤΕ 2286/28.1.1994 (που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του
άρθρου 1 του ν. 1266/82) ετητρέπει τη χρηματοδότηση φυσικών προσώπων από
πιστωτικά ιδρύματα, με τη μορφή πιστωτικής κάρτας. Μέσω αυτής ο κάτοχος που
προβαίνει σε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, με την εξόφληση των υποχρεώσεών του
από το λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. Στην περίπτωση που η εξόφληση του
αναλαμβανόμενου ποσού γίνεται με δόσεις ή προθεσμία, πρόκειται για σύμβαση
ανοίγματος πίστωσης που έχει το χαρακτήρα δανείου. Σύμφωνα Δε με τη ρητή
διάταξη του άρθρου 1 της ΠΔ/ΤΕ 1969/91 «απαγορεύεται η είσπραξη προμήθειας
στα δάνεια, των οποίων το επιτόκιο ορίζεται ελεύθερα από τα τηστωτικά ιδρύματα».
Στην τηο πάνω ρύθμιση δεν εισάγει εξαίρεση η ΕΝΠΘ 524/93, η οποία απλώς
διευκρινίζει ποια από τα επιτρεπόμενα, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 1969/91 έξοδα, τέλη,
φόροι και προμήθειες κοινοπρακτικών δανείων πρέπει να περιλαμβάνει η ανάλυση
του μηνιαίου λογαριασμού που υποχρεούνται να αποστέλλουν οι τηστωτικοί φορείς
στους κατόχους πιστωτικών καρτών και όχι ότι επιτρέπεται ελεύθερα η είσπραξη
προμήθειας για κάθε ανάληψη μετρητών, όπως αβάσιμα υποστήριξε στην ένδικη
διαφορά η εκκαλούσα τράπεζα.
Τέλος, καταχρησηκός ως ερχόμενος σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του
άρθρου 2 παρ.7 περίπτωση στ' του ν.2251/1994 θεωρήθηκε ο όρος κατά τον οποίο «η
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τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή
αιτιολόγηση, την παρούσα σύμβαση πίστωσης με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύει
οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής κάρτας)... Η τράπεζα δικαιούται να τροποποιεί
μονομερώς

οποιονδήποτε

όρο

της

παρούσας

σύμβασης».

Η

συμβατικά

κατοχυρωμένη υπέρ της τράπεζας δυνατότητα να καταγγείλει «οποτεδήποτε, χωρίς
προειδοποίηση ή αιτιολόγηση» την αορίστου χρόνου σύμβαση τήστωσης με τον
κάτοχο της κάρτας, ελέγχεται ως καταχρηστική διότι στο άρθρο 2 παρ'7 περίπτωση
στ' του ν.2251/1994 ορίζεται ότι καταχρηστικός είναι ο όρος «που επιτρέπει στον
προμηθευτή να καταγγείλει σύμβαση αόριστης διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσμία».
Ο ισχυρισμός της εναγόμενης (εκκαλούσας) τράπεζας ότι η εν λόγο καταγγελία
προϋποθέτει παράβαση εκ μέρους του κατόχου των όρων της σύμβασης, δηλαδή για
σπουδαίο λόγο, δεν είναι εν προκειμένω νομικά σημαντικός, διότι τέτοια προϋπόθεση
δεν συμπεριελήφθη στον επίδικο γενικό όρο, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι και πάλι
θα έπρεπε, για να είναι έγκυρη η καταγγελία, να χωρίσει μετά από εύλογη προθεσμία.
Αλλά και το δικαίωμα της τράπεζας να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της
σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση του κατόχου της κάρτας (ο οποίος αν δεν
συμφωνεί έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση) κρίνεται καταχρηστικός ως
αντίθετος και στο άρθρο 2 παρ.7 περίπτωση ε' του ν.2251/1994 κατά το οποίο είναι
καταχρηστικοί οι όροι «που επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα
μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και
σπουδαίο λόγο».
Η πιο πάνω απόφαση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί όπως προαναφέρθηκε είναι η
μοναδική μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της οποίας το δικαστήριο ερεύνησε στην ουσία
το περιεχόμενο ΓΟΣ με τόσο λεπτομερειακή αιτιολόγηση, υπογραμμίζοντας και
επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα επίκλησης του νόμου 2251/1994 και επί τραπεζικών
συμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο.

ί
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7. Η ευθύνη της Τράπεζας για τις ζημίες από τη χρήση καταχρηστικών ΓΟΣ

Ο πελάτης της Τράπεζας, ο οποίος αποδέχθηκε σε συγκεκριμένη συναλλαγή
καταχραστικούς γενικούς όρους και υφίσταται κατότην ζημία εξαιτίας αυτών,
δικαιούται να στραφεί κατά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να αξιώσει την
αποκατάσταση της ζημίας του. Η αξίωσή του κατά της Τράτιεζας είναι δυνατόν να
θεμελιωθεί τόσο στις κοινές περί αδικοπραξίας διατάξεις όσο και στις ειδικές
διατάξεις του ν.2251/1994 για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 8).Και
στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η ένταξη στη σύμβαση με τον πελάτη καταχρηστικών
γενικών όρων και η χρήση τους στη συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί το στοιχείο του
παρανόμου και οδηγεί στον καταλογισμό της ευθύνης, εφόσον βεβαίως συντρέχουν
και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Ειδικότερα όσον αφορά τις δυνατότητες θεμελίωσης της ευθύνης της
Τράπεζας στο άρθρο 8 του ν.2251/1994 κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί περαιτέρω η
συνδρομή των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων^^ για να επισημανθεί η
δυνατότητα

εφαρμογής

της

διάταξης

και

επί

καταχρηστικών

ΓΟΣ

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η διάταξη του άρθρου 8 του ν.2251/1994 θέτει ρητώς τα στοιχεία του
πραγματικού και αποτελεί σε περίπτωση πλήρωσης αυτών των ιδρυτικό της ευθύνης
κανόνα δικαίου. Η συνειδητή συμπερίληψη του στοιχείου της υπαίτιότητας
υποδεικνύει το χαρακτήρα της διάταξης και του σχετικού λόγου ως υπαιτίου λόγω
ευθύνης. Πέρα από το στοιχείο της υπαιτιότητας οι λοιπές προϋποθέσεις που εκ του
νόμου απαιτούνται συνοψίζονται στις ακόλουθες
1.Παροχή υπηρεσιών
2.

Ζημία

3.

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής και ζημίας

” Καράκωστας, Η προστασία του καταναλωτή σελ. 130.

1.Παροχή υπηρεσιο^ν

Για το χαρακτηρισμό της υτιηρεσίας ως στοιχείο του πραγματικού πρέτιει να
συντρέχουν σωρευτικώς δύο προϋποθέσεις, μία θετική και μία αρνητική.

A . Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο ανεξάρτητο και στο πλαίσιο της
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (θετική προϋπόθεση)

Παροχή υπηρεσίας κατά τρόπο ανεξάρτητο σημαίνει ότι ο παρέχων την
υπηρεσία δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένες υποδείξεις, εντολές ή κατευθύνσεις του
αποδέκτη των υπηρεσιών ως προς το είδος, την ποιότητα, τη μορφή ούτε ως προς τον
τρόπο διεξαγωγής αυτών. Η ύπαρξη ή μη συμβατικού δεσμού δεν αποτελεί
αποφασιστικό κριτήριο. Σημαντικό είναι κατά πόσον η υπηρεσία παρέχεται κατά
τρόπο ανεξάρτητο με πρωτοβουλία του παρέχοντος, ο οποίος δρα αυτόνομα και
ανεξάρτητα. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου ή διεκπεραιώσεως μίας υποθέσεως δεν
καταλύει την ανεξαρτησία του παρέχοντος υπηρεσίες στο μέτρο που δεν
προδιαγράφονται επακριβώς τα μέσα, η μέθοδος και ο τρόπος διεκπεραιώσεως.
Σκοπός του νόμου είναι η καθιέρωση της ειδικής ευθύνης για τις υπηρεσίες
που παρέχονται με πρωτοβουλία του φορέα για τις οποίες ο τελευταίος έχει και την
ανεξαρτησία ως προς την επιλογή της οδού που οδηγεί στο επιζητούμενο
αποτέλεσμα. Κριτήριο εν προκειμένω είναι η κατάφαση ή μη της ελευθερίας ως προς
την επιλογή των μέσων. Σε θετική περίπτωση η ευθύνη είναι δεδομένη, ενώ
αντιθέτως η έλλειψη ελευθερίας συνιστά και έλλειψη ανεξαρτησίας, η οποία και
απαλλάσσει τον φορέα της ευθύνης, εκτός αν παραβίασε κανόνες που ετηβάλλονται
από την καλή πίστη. Υπηρεσίες που παρέχονται με βάση αναγκαστικούς κανόνες
δικαίου (κανόνες που υπαγορεύουν δεσμευτικά το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας)
δεν θεωρούνται υπηρεσίες που παρέχονται κατά τρόπο ανεξάρτητο και δεν επισύρουν
την ευθύνη του φορέα τους. Συστάσεις, υποδείξεις ή κατευθυντήριες οδηγίες που
προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς δεν θεμελιώνουν υποχρεώσεις νομικά
εξαναγκαστέες και δεν απαλλάσσουν τον παρέχοντα υπηρεσίες της ευθύνης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Τράπεζα πληρεί την απαιτούμενη από το
νόμο προϋπόθεση. Δεν δεσμεύεται ως προς το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχει στον τομέα της δραστηριοποίησής της από υποδείξεις των πελατών αλλά
διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις-έργα διατηρώντας την ανεξαρτησία της αφού
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η ίδια διαγράφει και ορίζει τους όρους παροχής των υπηρεσιών της. Οι πελάτες
απλτος προσχωρούν και δεν επηρεάζουν την αυτονομία των ενεργειών της. Οι
υττηρεσίες της ετηπλέον δεν επιβάλλονται από κανόνες αναγκαστικού δικαίου αλλά η
Τράπεζα δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής αυτονομίας έχοντας εν τοις
πράγμασι ουσιαστική δυνατότητα προσδιορισμού της δράσης της.

Β . Υπηρεσία στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας

Η ειδική εκ του νόμου (με αντεστραμμένο το βάρος αποδείξεως της
υπαιτιότητας) ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες είναι δικαιοπολιτικά δικαιολογημένη
όταν συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα και το προσδοκώμενο από
αυτήν κέρδος. Η προϋπόθεση της επιχειρηματικής επαγγελματικής δραστηριότητας
αποτελεί συμμόρφωση στην αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο
την ομοιόμορφη ρύθμιση της ευθύνης στις χώρες της ΕΕ. Ετηπλέον η αδυναμία
υπεισέλευσης του ζημιωθέντος στο χώρο του παρέχοντος υπηρεσίες, ως λόγος που
δικαιολογεί την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, ισχύει προκειμένου στις σύνθετες
επαγγελματικές επιχειρηματικές μονάδες, στις οποίες η πρόσβαση για τον
καταναλωτή είναι πράγματι δυσχερής^*. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο φορέας των
υπηρεσιών ευθύνεται έστω και αν προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή χάριν
φιλικής εξυπηρετήσεως.
Η Τράπεζα αδιαμφισβήτητα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, φέρει το
σχετικό κίνδυνο και αποκομίζει κέρδος από τις συναλλαγές που πραγματοποιεί και
διευκολύνει.
Γ . Δεν συνιστά υπηρεσία η κατασκευή προϊόντων ή η μεταβίβαση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αρνητική προϋπόθεση)

Όταν η υπηρεσία αποβλέπει αποκλειστικώς στην κατασκευή, μεταποίηση ή
συσκευασία προϊόντων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αφού για αυτές
τις περιπτώσεις υπάρχει η ρύθμιση περί ευθύνης παραγωγού ελαττωματικών
προϊόντων ή οι γενικές διατάξεις περί ενδοσυμβατικής ή αδικοπρακτικής ευθύνης του
αστικού δικαίου. Από το πεδίο εκφεύγουν και οι περιπτώσεις μεταβιβάσεως
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εμπραγμάτων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιπτώσεις όπου η προκείμενη
διάταξη θα εφαρμοστεί μόνο αν οι εν λόγω δραστηριότητες συνδυάζονται με την
παροχή υττηρεσιών που αναφέρονται σε ενσώματο αντικείμενο ή στο πρόσωπο του
αποδέκτη της υπηρεσίας.
Η Τράπεζα σε κάθε περίπτωση δεν εμτιίπτει στις ως άνω τρεις εξαιρέσεις,
όπως προκύπτει τόσο από τις διατάξεις του ν.2076/1992, όσο και από τον Κώδικα
Τραπεζικής Δεοντολογίας, αφού στον ορισμό που περιέχει ο τελευταίος για την
έννοιά της την προσδιορίζει ως «επιχείρηση η οποία δέχεται καταθέσεις από το κοινό,
χορηγεί πιστώσεις και παρέχει όσες άλλες υττηρεσίες προβλέπονται από την άδεια
λειτουργίας της» και συνεπώς παρέχει, προμηθεύει στο πλαίσιο της άσκησης της
εττιχειρηματικής της δραστηριότητας σειρά υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Δ . Θετική ενέργεια-παροχή υπηρεσιών ως προϋπόθεση ευθύνης

Στο προστατευτικό πεδίο του νόμου δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση ευθύνης
λόγω παραλείψεως παροχής υπηρεσιών, αφού η βάση της ευθύνης, ήτοι η παράνομη
και υπαίτια συμπεριφορά, προϋποθέτει θετική ενέργεια, η οποία με βάση την αρχή
των σφαιρών επιρροής ή σφαιρών ευθύνης δικαιολογεί την αντιστροφή του βάρους
απόδειξης υπέρ του ζημιωθέντος. Ο ζημιώσας, εν προκειμένω η Τράπεζα, η οποία
προβαίνει σε θετικές ενέργειες με την παροχή υπηρεσιών, είναι σε θέση να ελέγχει
την σφαίρα δραστηριότητάς της και να γνωρίζει τους σχετικούς με ης θετικές
ενέργειες κανόνες που προσδιορίζουν το πεδίο της επιμελούς και σύννομης ή μη
συμπεριφοράς, στοιχεία που δικαιολογούν την επίρριψη του βάρους απόδειξης σε
αυτήν.

2. Υπαιτιότητα και παράνομο

A . Υπαιτιότητα
Μεταξύ των προϋποθέσεων της ευθύνης αναφέρεται και η υπαιτιότητα του
παρέχοντος υπηρεσίες. Ως κριτήρια για την εκτίμηση της ελλείψεως υπαιτιότητας
καταγράφονται στο νόμο η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των
ειδικών συνθηκών που προσδιορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 8 παρ.4. Με βάση τα
παραπάνω συνεκτιμώνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο νόμο και αποτελούν
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ειδικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες των συναλλακτικών υποχρεώσεων που
συνδέονται με την άσκηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπλέον λαμβάνονται
υπόψη οι κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής που ισχύουν στον κύκλο
επαγγελματικής δραστηριότητας του φορέα παροχής των υπηρεσιών.
Συνεπώς ο φορέας των υπηρεσιών δρα υπαιτίως είτε διότι οι υττηρεσίες του
δεν ανταποκρίνονται στην ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια, σύμφωνα και με τις
ειδικές συνθήκες όπως το άρθρο 8 παρ. 4 του ν.2251/1994 απαιτεί, είτε διότι
παραβιάζονται οι συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας που
υπαγορεύει η αρχή προστασίας του καταναλωτή. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις που
αποτελούν και τη βάση της ενδοσυμβατικής αλλά και της αδικοπρακτικής ευθύνης,
ορίζονται ή συνάγονται από το σύνολο της έννομης τάξης και ειδικότερα από τις
συνταγματικές ποινικές και αστικού δικαίου διατάξεις, από τις ειδικές διατάξεις που
ισχύουν στον οικείο κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας και από τις γενικές
ρήτρες και αρχές του δικαίου (π.χ ΑΚ 281,288) όπως αυτές συμπροσδιορίζονται από
τις γενικές αρχές του δικαίου και από τους δεοντολογικούς κανόνες που ισχύουν στον
κύκλο δράσεως του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι συναλλακτικές
υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες προσδιορίζουν τη συμπεριφορά που πρέπει
να επιδείξει ο μέσος συνετός εκπρόσωπος του κλάδου ή του κύκλου του. Κατά
συνέπεια η παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων συνιστά αμελή συμπεριφορά
σύμφωνα με την ΑΚ 330 εδ.β (...η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές).Το
γεγονός δηλαδή ότι ο παρέχων υπηρεσίες μπορεί να προβλέψει και να αποφύγει την
προσβολή ξένων έννομων αγαθών τηρώντας τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τα μέτρα του μέσου συνετού εκπροσώπου του κλάδου του,
σημαίνει ότι η συμπεριφορά του δικαιολογεί την προσωπική εις βάρος του μομφή, ότι
υπάρχει δηλαδή υπαιτιότητα. Η ίδια συμπεριφορά που πληρεί το πραγματικό της
υπαιτιότητας, συνιστά ως αναλύεται κατωτέρω και το στοιχείο του παρανόμου.
Προκειμένου

περί

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων

το

στοιχείο

της

υπαιτιότητας παρουσιάζεται σχεδόν ως δεδομένο αφού λόγω της οικονομικής τους
θέσης και του κοινωνικού τους ρόλου αναμένεται ευλόγως όπως παρέχουν ασφάλεια
και όπως προνοούν για τα οικονομικά συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων τους.
Επιπλέον οι ειδικοί νόμοι της λειτουργίας διαγράφουν τα ορθά πλαίσια
δραστηριοποίησης τους τα οποία και συμπληρώνονται από τον Κώδικα Τραπεζικής
Δεοντολογίας. Ο ίδιος ο νόμος 2251/1994 στο άρθρο 2 παρ.6 και παρ.7, απαγορεύει
τη χρήση καταχρηστικών όρων εξειδικεύοντας επιπλέον το πλαίσιο της ορθής
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ετημελούς και σύννομης συμπεριφοράς κατά τη διατύπωση γενικών όρων. Σε κάθε
ττερίπτωση η στελεχωση των Τρατιεζών με ένα ικανό ετητελείο εξοικειωμένο με τους
κανόνες και όρους λειτουργίας της οικονομικής αγοράς σημαίνει ότι είναι κάτι
παραπάνω από δυνατή η τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων, σε σημείο που
να μπορεί να αποκλειστεί η έλλειψη αμέλειας στη ζημιογόνο συμττεριφορά τους.

Β . Παράνομο

Παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν μνημονεύει ρητώς ως προϋπόθεση της
ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες το στοιχείο του παρανόμου, θα πρέπει να γίνει
δεκτό ότι το παράνομο προϋποτίθεται ως δεδομένος και αναγκαίος όρος του
καταλογισμού της ευθύνης. Για τη θεμελίωση του παρανόμου αναγκαία είναι σε κάθε
περίπτωση η παραβίαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, που επιβάλλει ή απαγορεύει
ορισμένη συμπεριφορά του παρέχοντος υπηρεσίες. Απαιτείται ειδικότερα η
παραβίαση συναλλακτικής υποχρέωσης που καθορίζεται είτε από ειδική διάταξη του
νόμου, είτε από τις γενικές διατάξεις των ΑΚ 281 και 288, δεδομένου ότι οι
συναλλακτικές υποχρεώσεις διαμορφώνουν τόσο την ενδοσυμβατική όσο και την
αδικοπρακτική ευθύνη. Συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 281 και 282 ΑΚ
επιβάλλουν σε κάθε συναλλασόμενο να ασκεί τα δικαιώματα και την ελευθερία του
σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και να μην υπερβαίνει προφανώς τα όρια που
επιβάλλονται από τον κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος ή από τη θεμιτή στο
συγκεκριμένο κύκλο ελευθερία δράσεως. Επιπλέον οι ανωτέρω διατάξεις σε
συνδυασμό με την ΑΚ 330 εδ.β, συμπροσδιορίζουν τους ειδικούς κανόνες που
ισχύουν στο συγκεκριμένο κύκλο ή είδος δραστηριότητας.
Ειδικότερα και προκειμένου για Τράπεζες κατά την διατύπωση και χρήση
καταχρηστικών γενικών όρων, η σχετική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται παράνομη και
άρα απαγορευμένη εφόσον συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 2
παρ. 6 και 7 του ν.2251/1994 και συνεπώς δεν χρειάζεται να καταφεύγει κανείς στις
γενικές ρήτρες περί επιμελούς και ασφαλούς συμπεριφοράς στο πλαίσιο του οικείου
κύκλου δραστηριοποίησης. Οι ίδιες διατάξεις που προβλέπουν την ακυρότητα των
καταχρηστικών όρων θεμελιώνουν και το παράνομο της χρήσης αυτών και επιπλέον
το στοιχείο της υπαιτιότητας, αφού προκειμένου επί Τραπεζών που συνειδητά και με
στόχο το λειτουργικό κέρδος διατυπώνουν και υπαγόρευαν τους γενικούς όρους με τη
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βοήθεια νομικών επιτελείων, είναι σχεδόν αυτονόητο το στοιχείο της αμελούς
τιαράνομης συμπεριφοράς.

3 . Ζημία

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, αναγκαία προϋπόθεση για την
κατάφαση της ευθύνης του παρέχοντας υπηρεσίες αποτελεί η πρόκληση ζημίας. Σε
αντίθεση με τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 6 για την ευθύνη του παραγωγού αλλά και
την αντίστοιχη πρόταση Οδηγίας «περί ευθύνης του φορέα παροχής υπηρεσιών»
(άρθρο 4), ο νόμος δεν περιέχει ορισμό της ζημίας. Κατά συνέπεια για τον
προσδιορισμό της ζημίας θα εφαρμοστεί το γενικό δίκαιο της αποζημίωσης.
Ειδικότερα όσον αφορά τη μη περιουσιακή ζημία, ορθότερο είναι να δεχθούμε ότι
τόσο η διατύπωση του νόμου όσο και η συναλλακτική υποχρέωση προστασίας του
καταναλωτή επιβάλλουν τη συμπερίληψη της στο προστατευτικό πεδίο της
ρυθμίσεως.
Επί τραπεζικών συναλλαγών η ζημία που υφίσταται ο συναλλασόμενος είναι
προφανώς περιουσιακή αφού κατά τη διατύπωση δυσμενών και επαχθών πόρων
διακυβεύονται και τελικά θίγονται οικονομικά συμφέροντα, που εξειδικεύονται με
την μορφή λογαριασμών ή οφειλών προς την Τράπεζα.

4 . Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζημίας.
Μολονότι δεν μνημονεύεται ρητώς στο κείμενο του νόμου, η αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ της παροχής υπηρεσίας και της ζημίας αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για τη θεμελίωση της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες, γεγονός που
προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 1 κατά την οποία ο παρέχων
υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία «που προκάλεσε» υπαιτίως κατά την παροχή
υπηρεσιών. Στο μέτρο που ο νόμος δεν περιέχει ειδική ρύθμιση αναφορικά με την
αιτιώδη συνάφεια θα εφαρμοστούν τα γενικώς ισχύοντα κατά το δίκαιο της
αποζημίωσης.
Στις τραπεζικές συναλλαγές το στοιχείο της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ
ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος δεν διαφοροποιείται από τα γενικώς
ισχύοντα. Η διατύπωση και χρήση καταχρηστικών όρων πρέπει να είναι η αιτία της
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προσβολής των οικονομικών συμφερόντων και συνακόλουθα της ζημίας των
συναλλασσόμενων με την Τράπεζα.

5 . Βάρος απόδειξης.

Σε αντίθεση με τη ρύθμιση του νόμου 2251/1994 για την ευθύνη του
τταραγαιγού,όπου δεν περιλαμβάνεται διάταξη για το βάρος απόδειξης του
ζημιωθέντος, στο άρθρο σχετικά με την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για την κατανομή του βάρους απόδειξης μεταξύ
ζημιωθέντος και ζημιώσαντος (άρθρο 8 παρ. 3 και 4).Το χαρακτηριστικό γνώρισμα
της ως άνω διάταξης συνίσταται στην απομάκρυνση από την αρχή της υποκειμενικήςπταισματικής ευθύνης, όχι υπό την έννοια της καθιερώσεως γνήσιας ανηκειμενικής
ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες αλλά με αντιστροφή του βάρους απόδειξης.
Ειδικότερα από τη διάταξη της παρ. 1 που θέτει τον ιδρυτικό της ευθύνης κανόνα σε
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ.3 προκύπτει ότι το κύριο αποδεικτικό βάρος του
ενάγοντος ζημιωθέντος συνίσταται στην απόδειξη της παροχής υπηρεσίας, της
ζημίας. Από την άλλη πλευρά ο ζημιώσας φέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4 το
βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο πελάτης της Τράπεζας αρκεί να επικαλεστεί και
να αποδείξει την ένταξη στη σύμβαση του συγκεκριμένου ΓΟΣ και την αιτιώδη
συνάφεια μεταξύ της επίκλησης και εφαρμογής εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος του γενικού όρου και τη ζημία που ο όρος προκάλεσε στον ζημιωθέντα.
Επί καταχρηστικών γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών ο ζημειωθείς δεν
υποχρεούται να αποδείξει την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά, το σφάλμα
δηλαδή του ζημιώσαντος και συγκεκριμένα το καταχρησπκό των όρων που
περιγράφονται στην διάταξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2.Η Τράπεζα έχει
κατ’αρχάς την ευχέρεια να αποδείξει ότι οι διατυπωμένοι από αυτήν όροι, «δεν
διαταράσσουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων
μερών εις βάρος του καταναλωτή» έτσι όπως η παρ.6 του άρθρου 2 ορίζει ή δεν
υπάγονται σε μία από τις περιτττώσεις της παρ.7.

6

. Λόγοι περιορισμού ή άρσης της ευθύνης.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.6 τα ζητήματα της
συνυπευθυνότητας, της μείωσης ή της άρσης της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες
και της απαγόρευσης των απαλλακπκών ρητρών ρυθμίζονται με αναλογική
εφαρμογή των διατάξεων των παρ.10, 11, και 12 του άρθρου 6 του νόμου που
αναφέρεται στην ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων.
Ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ.10 ορίζεται αναφορικά με το ζήτημα τηα
συνυπευθυνότητας ότι «αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για τη ζημία, τα
πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του καταναλωτή και έχουν
κατ’αλλήλων δικαίωμα αναγωγής αναλόγως με τη συμμετοχή τους στο βαθμό
επέλευσης της ζημίας ».Η περίπτωση αυτή εις ολόκληρον ευθύνης περισσοτέρων
παρεχόντων υπηρεσίες είναι πρακτικά ανεφάρμοστη επί τραπεζικών συναλλαγών,
αφού σε κάθε περίπτωση ένας είναι ο ζημιώσας και αντισυμβαλλόμενος του
καταναλωτή, δηλαδή το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο
συμβάλλεται και υπαγορεύει γενικούς όρους δια των νομίμων αντιπροσώπων του
κατ’άρθρον 70 και 71 ΑΧ και μόνο με τα υπαίτια αντιπροσωπευτικά όργανα είναι
δυνατόν η Τράπεζα να συνεναχθεί κατά τα γενικώς ισχύοντα στι κοινό δίκαιο.
Επιπλέον η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του ν.2251/1994 ορίζει ότι «η
ευθύνη του παραγωγού δεν μειώνεται αν η ζημία οφείλεται σωρευτικά τόσο σε
ελάττωμα του προϊόντος όσο και σε πράξη ή παράλειψη του τρίτου, μπορεί όμως
ενόψει όλων των ειδικών συνθηκών να μειωθεί ή και να αρθεί όταν συντρέχει
πταίσμα του ζημιωθέντως ή προσώπου για το οποίο ευθύνεται ο ζημιωθείς».Η
διάταξη αυτή κατά το πρώτο σκέλος της που προβλέπει παράλληλη ευθύνη, του ενός
συνοφειλέτη με βάση τις διατάξεις του ν.2251 και του άλλου με τις γενικές διατάξεις
των αδικοπραξιών, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί επί τραπεζικών καταχρηστικών
γενικών όρων, αφού δεν είναι δυνατόν να εμφιλοχωρήσει σε διατύπωση και επιβολή
καταχρηστικών ΓΟΣ άδικη πράξη τρίτου. Κατά το δεύτερο σκέλος που αποτελεί
επαναδιατύπωση του άρθρου 300 ΑΚ για το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντως,
πρέπει να επισημανθεί ότι είναι δυνατόν θεωρητικά να διαπιστώνεται πταίσμα στην
«πρόκληση της ζημίας» υπό την ευρεία έννοια της γνώσης εκ μέρους του
καταναλωτι'ι κατά τιιν κατάρτιση της σύμβασης ότι οι προκείμενοι συνομολογούμενοι
όροι αντιστρατεύονται τα συμφέροντά του. Η διαπραγματευτική υπεροπλία της
Τράπεζας, η φύση της τραπεζικής σύμβασης ως σύμβασης προσχώρησης και η
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\)παγόρευση του όλου τιεριεχομένου αυτής με τη μορφή «take it or leave it»,
εττισημαίνουν ότι στην ουσία ακόμα και η γνώση της καταχρηστικότητας των όρων
δεν συνιστά πρόσφορη αιτία και κατά συνέτιεια δεν θεμελιώνει καταρχήν συντρέχον
πταίσμα κατά την έννοια συμμετοχής στην ευθύνη. Επομένως το συντρέχον πταίσμα
πρέπει επί τραπεζικών συναλλαγών να γίνεται δεκτό όλως εξαιρετικώς.
Όσον αφορά τέλος την τύχη των απαλλακτικών ρητρών, θέμα που έχει και
ανωτέρω αναπτυχθεί κατά την επισήμανση χρησιμοποιούμενων καταχρηστικών
όρων, η διάταξη του άρθρου 6 παρ.12 ορίζει ότι «είναι άκυρη κάθε συμφωνία
περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη».Ρήτρες συνεπώς που
έχουν ως περιεχόμενο την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης της Τράπεζας,
είτε ως προς το ύψος ή την έκταση της αποκαταστατέας ζημίας είναι άκυρες. Ο
αποκλεισμός των απαλλακτικών ρητρών καθιερώνεται εξάλλου τόσο από την
κοινοτική Οδηγία για τη ευθύνη του παραγωγού ελχιττωματικών προϊόντων, όσο και
από την πρόταση της Οδηγίας περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες προς το σκοπό
της αποτελεσματικότερης και πληρέστερης προστασίας του αποδέκτη των
υπηρεσιών. Η απαγόρευση αφορά αξιώσεις του ζημιωθέντος έναντι του φορέα
παροχής των υπηρεσιών, που θεμελιώνονται στο άρθρο 8 και όχι άλλες αξιώσεις με
βάση ειδικές διατάξεις ή διατάξεις του συμβατικού δικαίου ή ειδικούς νόμους.
Από την ως άνω ανάλυση προκύπτει ότι η ζημία που προκαλεί η Τράπεζα
κατά τη διατύπωση, υπαγόρευση και χρήση καταχρηστικών όρων μπορεί να
αποκατασταθεί με την ενεργοποίηση των διατάξεων περί ευθύνης του παρέχοντος
υπηρεσίες. Εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις
προσφέρεται για τον καταναλωτή μία επαρκώς διαμορφωμένη βάση στήριξης των
αξιώσεών του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η

σύγχρονη

οικονομική

πραγματικότητα

απαιτεί

από

πλευράς

συναλλασσομένων ευελιξία και ταχύτητα, αλλά και πιστωτική κάλυψη επαρκή για
την αποτελεσματικότητα των ετηχειρηματικών χειρισμών και των οικονομικών τους
δραστηριοτήτων. Στο οικονομικό αυτό πλαίσιο τα χρηματοταστωτικά ιδρύματα παράγοντες κεφαλαιώδους σημασίας για τη σύγχρονη οικονομία - αναδεικνύονταί σε
μονάδες ισχυρής οικονομικής τήεσης, ικανές να ποδηγετήσουν ή να επηρεάσουν σε
μεγάλο βαθμό τις καθημερινές οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές. Για την αποφυγή
εκμετάλλευσης του διαπραγματευτικού προβαδίσματος των τρατιεζών, χωρίς
ταυτοχρόνως να μειώνεται η ανάγκη και δικής τους εξασφάλισης, κρίνεται αναγκαία
όσο και ουσιώδης η προστασία των αντισυμβαλλομένων των ιδρυμάτων αυτών μέσω
νομοθετικού πλαισίου ελαστικού μεν εν όψει της αρχής της ελευθερίας των
συμβάσεων, συγχρόνως όμως αυστηρού και αποτελεσματικού στις περιπτώσεις
διατάραξης της διαπραγματευτικής ισορροπίας.
Προς το σκοπό αυτό κρίνεται καταλυτική η αναγωγή σε υπερνομοθετικές και
διαχρονικές αρχές και εγγυήσεις πέρα και πάνω από ευκαιριακές συγκυρίες
αποτελούν έκφραση του συναλλακτικού δικαίου στο πλαίσιο της συνταγματικής και
κοινοτικής έννομης τάξης. Οι ανωτέρω αρχές που εκφράζονται πλέον σε διατάξεις
νομοθετημάτων σε όλα τα επίπεδα καθιστούν εφικτό τον δικαστικό έλεγχο των
τραπεζικών συμβάσεων και προστατεύουν τους αντισυμβαλλομένους από γενικούς
όρους που υπαγορεύονται από τα συμφέροντα των ιδρυμάτων που τους
καταστρώνουν, είναι δυνατόν όμως να είναι στην ουσία τους καταχρηστικοί σε βάρος
του συμβαλλόμενου μέρους που υστερεί σε διαπραγματευτική δύναμη. Η σχετική
εθνική νομοθεσία, ενήμερη με τις πρόσφατες εξελίξεις στον κοινοτικό χώρο που
αποβλέπουν στην ουσιαστική προστασία του αδύνατου μέρους χωρίς τυπολατρική
προσήλωση στο γράμμα των διατάξεων όπως πρόσφατα διατυπώνει το ΔΕΚ,
κατοχυρώνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρχή ασφάλειας και προστασίας
των

συναλλασσομένων

με

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα.

Έννοιες

όπως

«καταναλωτής» και «καταχρηστικοί όροι» ξεφεύγουν από τυποποιήσεις σε στενά
όρια, εκτιμώνται in concrete με στάθμιση των πραγματικών συνθηκών σύναψης και
των συμφερόντων των μερών και προς εξυπηρέτηση του τελικού στόχου, ήτοι της
αποκατάστασης της εξισορροπητικής δικαιοσύνης και της γνήσιας έκφρασης της
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βούλησης των συμβαλλόμενων μερών. Μ ε τις πρόσφατες εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις, όπως εμπλουτίζονται από τα πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας
συναλλασσόμενος και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζονται καθ’ όλη την
εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσης χάριν εξυπηρέτησης των οικονομικών τους
στόχων, αφού η νομοθετική προστασία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την
ομαλή και ορθολογική λειτουργία της οικονομικής ελευθερίας.
Στην ύπαρξη του ολόπλευρου και αποτελεσματικού αυτού πλαισίου
προστασίας έρχεται να προστεθεί και ένας ετητυχής δικαστικός μηχανισμός που δεν
περιχαρακώνεται σε στεγανά αλλά φέρει εις πέρας το ρόλο του ως αποκαταστάτης
διαταραγμένων ισορροτηών. Πριν όμως από δικαστικές διενέξεις η προοττηκή
κινητοποίησης και στο πλαίσιο της τραπεζικής πραγματικότητας κοινωνικών
οργανώσεων και θεσμών που διαχειρίζονται και συμβιβάζουν τα αντικρουόμενα
συμφέροντα αφήνει βάσιμες ελπίδες στην πεποίθηση ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, καταναλωτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνυπάρχουν
αρμονικά και παραγωγικά.
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