
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να εμβαθύνει στο ζήτημα της καταστρατήγησης δικαίου 
ως ενός εκ των σημαντικότερων αλλά και πιο ανεξερεύνητων κεφαλαίων των γενικών 
αρχών του αστικού δικαίου. Ως εργαλείο για την επίτευξη του ως άνω στόχου αξιοποι-
ούνται οι τραπεζικές συμβάσεις και ιδίως η διάρθρωση και η λειτουργία των επιμέρους 
δικαιοπρακτικών μηχανισμών μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αντισυμβαλ-
λομένων τους. Το πεδίο των τραπεζικών συμβάσεων, άλλωστε, αποτελεί το κυριότερο 
σημείο εκδήλωσης φαινομένων καταστρατήγησης στον κλάδο του ιδιωτικού δικαίου. Η 
στόχευση της μελέτης εξυπηρετείται από μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τη 
μεθοδολογική προσέγγιση του νοήματος των καταστρατηγούμενων διατάξεων, τον εντο-
πισμό των αποδοκιμαζόμενων από το δίκαιο δικαιοπρακτικών συμπεριφορών και την 
απαγγελία των επιμέρους εννόμων συνεπειών. Τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα υπό το 
πρίσμα της αρχής της επιείκειας και της προστασίας του ασθενούς μέρους –της θελκτι-
κότερης κατά τον γράφοντα αρχής του ιδιωτικού δικαίου– καθώς είναι το ισχυρό μέρος 
της σύμβασης που επιδιώκει κατά κανόνα την παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. 

Η ενασχόλησή μου ως έμμισθου δικηγόρου πιστωτικού ιδρύματος και ως μέλους 
της νομικής επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εταιρείας Τραπεζικού 
∆ικαίου και ∆ικαίου της Κεφαλαιαγοράς συνετέλεσε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των 
επιμέρους ζητημάτων της μελέτης. Στην ίδια κατεύθυνση συνέτεινε επίσης η συμμετοχή 
μου ως Ειδικού Επιστήμονα στη διδασκαλία επίκαιρων ζητημάτων ενοχικού και τραπε-
ζικού δικαίου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Γενικού Τμήματος του 
∆ικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου «∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» (Κατεύθυνση 
Ιδιωτικού ∆ικαίου). Εν τέλει, ευχαριστίες για την επιμελημένη έκδοση προσήκουν στον 
κ. Πάνο Ν. Σάκκουλα και τους συνεργάτες του.

Αθήνα, Μάϊος 2010 ∆ημήτριος Κ. Ρούσσης     
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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Στο πλαίσιο ενός μεταβατικού σταδίου κατά το οποίο η ολοκλήρωση ενός οικονο-
μικού κύκλου και η προετοιμασία ενός νέου αναιρεί συναλλακτικές συνήθειες και νο-
μικές βεβαιότητες, η δράση των πιστωτικών ιδρυμάτων υφίσταται συνεχείς επιδράσεις. 
Η πρωτοκαθεδρία των τραπεζικών συναλλαγών ως βραχίονας εξυπηρέτησης της οικο-
νομικής ευρυθμίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης κλυδωνίζεται, καθώς η ανεξέλε-
γκτη επέκταση των πιστωτικών εργασιών και η αυτοϋπονόμευση της ισορροπίας του τρα-
πεζικού συστήματος αναγνωρίζεται ως ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας της αρνητι-
κής διεθνούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. Στη σύγχρονη εποχή της αμφισβήτησης 
των δομών του οικονομικού status quo τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν τα επίχειρα 
της άλογης κερδοσκοπίας: συρρίκνωση εργασιών, απομείωση συναλλαγών, περιορισμό 
κερδών και μετριασμό μεγεθών. Ουσιαστικότερη επίπτωση της δυσανεξίας του τραπεζι-
κού συστήματος και απόρροια των στρεβλώσεων μιας κατ’ επίφαση φιλελεύθερης οικο-
νομίας τυγχάνει η πλήρης αποδυνάμωση του δεσμού εμπιστοσύνης και του προσωπο-
παγούς στοιχείου ειλικρινούς συνεργασίας που χαρακτήριζε τις συναλλακτικές σχέσεις 
ανάμεσα στις τραπεζικές εταιρείες και στους πελάτες αντισυμβαλλομένους τους. Κάθε 
πλέον δικαιοπρακτική επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων αντιμετωπίζεται με υπερβολική 
δόση καχυποψίας από το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Ταυτόχρονα, το σύνολο σχεδόν των 
πιστωτικών συμβάσεων και των τραπεζικών δραστηριοτήτων τίθεται υπό τον στενό αλλά 
ορισμένες φορές εντυπωσιοθηρικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και ενώπιον μιας 
πιο κριτικής προσέγγισης από πλευράς των δικαιοδοτικών οργάνων.

2. Ο έλεγχος αυτός δεν καθίσταται πάντοτε άνευ αντικειμένου. Στο εγχώριο πιστω-
τικό σύστημα, αν και διατηρείται ένα minimum συναλλακτικής σταθερότητας και ασφά-
λειας, δεν ελλείπουν συμπεριφορές από πλευράς της ισχυρής διαπραγματευτικά και 
συναλλακτικά πλευράς των τραπεζών με στοιχεία προσβολής των γενικών δικαιϊκών 
αρχών και διάψευσης των δικαιολογημένων προσδοκιών των καταναλωτών, σε μικρό-
τερο πάντως βαθμό από αυτόν που παρατηρείται διεθνώς. Σημαντικό πεδίο εκδήλωσης 
αυτών των συμπεριφορών αποτελεί η συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης συ-
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Καταστρατήγηση δικαίου στις τραπεζικές συμβάσεις

γκεκριμένων κανόνων δικαίου αναγκαστικού χαρακτήρα με απαγορευτικό ή επιτακτικό 
περιεχόμενο. Η καταστρατήγηση αυτή έχει κατά κανόνα ως στόχο την αποφυγή εφαρ-
μογής ενός μεμονωμένου κανόνα ή πλέγματος κανόνων δικαίου με δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για τα οικονομικά συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων ή την επίκληση και 
εφαρμογή κανόνων δικαίου με ευνοϊκό περιεχόμενο για τις τραπεζικές συναλλαγές1. 
Κυρίαρχο μέσο καταστρατήγησης και αποκλεισμού ή εφαρμογής των διατάξεων αυτών 
συνιστά η διενέργεια συγκεκριμένων υλικών ή νομικών πράξεων και κυρίως η δικαιο-
πρακτική συμπεριφορά των συναλλασσομένων μερών2. Με άλλα λόγια, εργαλείο κα-
ταστρατήγησης αποτελεί η διάπλαση των πιστωτικών συμβάσεων και η διάρθρωση των 
τραπεζικών συναλλαγών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τίθενται εκποδών οι κρίσιμες 
διατάξεις και να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ius cogens ρυθμίσεων οι εξε-
ταζόμενες συμφωνίες είτε να καθίσταται δυνατή η επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων. 
Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για αποτρεπτική καταστρατήγηση δικαίου στην πρώτη 
περίπτωση όπου τα μέρη επιδιώκουν να μην εφαρμοσθεί ο απαγορευτικός κανόνας δι-
καίου και για ελκτική καταστρατήγηση δικαίου στην περίπτωση που επιδιώκεται η εφαρ-
μογή ενός ευνοϊκού κανόνα δικαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θίγεται ευθέως 
ή εμμέσως το πνεύμα και ο σκοπός του καταστρατηγούμενου κανόνα δικαίου. Τις ορια-
κές αυτές δικαιοπρακτικές πρακτικές των τραπεζικών εταιρειών υποβοηθεί η δαιδαλώ-
δης δομή της ελληνικής νομοθεσίας και μάλιστα οι διάσπαρτες διατάξεις του τραπεζι-
κού δικαίου με φορολογικής ιδίως υφής έννομες συνέπειες. Άλλωστε, ένα από τα κυ-

1. Βρέλλης, Η καταστρατήγησις εις το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, 1979, σελ. 7 επ., 14 επ., 
όπου και αναφορές στην κατάλληλη διαμόρφωση του πραγματικού υλικού μιας δικαιοπραξίας με 
σκοπό την αποφυγή ή την προσέλκυση συγκεκριμένου αναγκαστικού κανόνα δικαίου. 

2. Γενικότερα για τη λειτουργία και τις ειδικότερες μορφές της καταστρατήγησης Ligeropoulos, 
Le problème de la fraude à la loi, 1928, σελ. 60, Μπαλής, Γενικαί Αρχαί, 1961, σελ. 171-2, 
Μαριδάκις, Η καταστρατήγησις του νόμου κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, ΕΕΝ 1961, σελ. 
1 επ., Kallimopoulos, Die Simulation im bürgerlichen Recht, 1966, σελ. 15, 28 επ., 102 επ., 
Καραγιάννης, Η καταστρατήγηση του νόμου ως πρόβλημα της μεθοδολογίας του δικαίου, ΕΕΝ 
1997, σελ. 205 επ. Βλ. επίσης για τις επιμέρους εκφάνσεις της καταστρατήγησης στο δίκαιο, 
Καράσης, ΑΚ, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρ. 175-177, αριθ. 7, Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές, 
1987, σελ. 641, Σημαντήρας, Γενικαί Αρχαί Αστικού ∆ικαίου, 1988, σελ. 440 επ., Τούσης, 
Γενικαί Αρχαί, 1979, σελ. 494, Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, άρθρ. 174, σελ. 728-9, Απ. Γε-
ωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, 2002, σελ. 460, Βασιλακάκης, Η καταστρατήγηση 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην πρόσφατη ελληνική νομολογία ΧρΙ∆ 2003, σελ. 774 επ., Κα-
ράκωστας, Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία, 2005, άρθρ. 174, σελ. 241, Λα-
δογιάννης, Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις ως αντικείμενο ασφάλειας, 2005, σελ. 93-97, ΑΠ 
1539/1983, ΝοΒ 1984, σελ. 1216, ΑΠ 377/1974, ΝοΒ 1974, σελ. 1367, ΕφΑθ 6988/1977, 
ΝοΒ 1978, σελ. 950, Bork, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Gezetzbuches, 2007, ¨25 D, 
Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 2007, ¨ 44, Staudinger-Sach, Kommentar zum BGB, 
2004, ¨ 134, 151, Audit, La fraude à la loi, 1975, Romer, Gesetzesumgehung im deutschen 
Internationalen Privatrecht, 1955. 
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ριότερα κίνητρα των καταστρατηγικών δικαιοπρακτικών συμπεριφορών εντοπίζεται στην 
υπέρβαση υποχρεώσεων φορολογικού περιεχομένου, που επιβαρύνουν το συνολικό 
κόστος της πιστωτικής συναλλαγής. 

3. Η μελέτη αυτή επικεντρώνει τον προβληματισμό της στις κρισιμότερες εκφάνσεις 
της καταστρατήγησης δικαίου σε σύγχρονες τραπεζικές συμβάσεις, οι οποίες διαρθρώ-
νονται από τα μέρη με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο καταλογισμός της έκνο-
μης συμπεριφοράς στα πιστωτικά ιδρύματα συσχετίζεται ευθέως με τη διαπραγματευτι-
κή πρωτοβουλία και την οικονομική τους ισχύ, παράγοντες που καθιστούν τη διάρθρω-
ση του συμβατικού μηχανισμού σχεδόν αποκλειστική ευχέρεια των τραπεζικών εται-
ρειών με αποτέλεσμα τη μονιστική κατάρτιση των κρίσιμων όρων. Μάλιστα, όπως θα 
καταδειχθεί στον οικείο τόπο, κατά την άποψη που διατρέχει τη μελέτη αυτή παρέλκει 
κάθε βαθύτερη αναζήτηση της ενδιάθετης ψυχικής στάσης των δικαιοπρακτούντων για 
την κατάφαση της πρόθεσης καταστρατήγησης δικαίου, καθώς κατά τεκμήριο η καταδο-
λιευτική στάση των συμβαλλομένων μερών θα προκύπτει από τη συστηματική απόπειρα 
ματαίωσης του επιδιωκόμενου από την εκάστοτε καταστρατηγούμενη διάταξη σκοπού 
μέσω της παραπειστικής διαμόρφωσης των όρων μιας σύμβασης και της στρεβλής ερ-
μηνείας των σχετικών κανόνων δικαίου. Συνεπώς, δίχως να χρήζει περαιτέρω διερεύ-
νησης η υποκειμενική προδιάθεση των μερών και να επιβαρύνεται η αξιολόγηση των 
εξεταζόμενων συμφωνιών με δυσχερείς αποδεικτικές διαδικασίες, θα αρκεί για τη δι-
άγνωση καταστρατήγησης δικαίου η επεξεργασία των παγιωμένων συναλλακτικών συ-
μπεριφορών και η στάθμιση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος των συμφωνιών σε σύ-
γκριση με τη βαθύτερη τελολογία και το πνεύμα του πληττόμενου νομοθετήματος, την 
εφαρμογή του οποίου επιθυμούν να αποκλείσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

4. Στα τρία ισοβαρή μέρη που απαρτίζουν το κυρίως κείμενο αντιμετωπίζονται δια-
φορετικές και παραλλάσσουσες μορφές καταστρατήγησης κανόνων δικαίου από τα πι-
στωτικά ιδρύματα. Κατά πρώτον, προτάσσεται το ζήτημα της κατάρτισης των συμβάσε-
ων ομολογιακών δανείων, όπως αυτές διέπονται πλέον από τον ν. 3156/2003 και με-
τά την παρέλευση ενός ικανού διαστήματος για τη διαπίστωση των βασικών χαρακτηρι-
στικών της λειτουργίας τους (Μέρος Πρώτο). Η περίπτωση αυτή συνιστά μια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες περιστάσεις ελκτικής καταστρατήγησης επιτακτικού κανόνα δικαίου μέ-
σα από τη στρεβλή διάρθρωση των συμβατικών κειμένων των συμβαλλομένων μερών. 
Μέσο καταστρατήγησης στην περίπτωση αυτή αποτελεί η ίδια η αποτύπωση των κρίσι-
μων συμβατικών όρων στη σύμβαση έκδοσης του ομολογιακού δανείου: τα μέρη επιλέ-
γουν ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα μέσα από ένα τρόπο –τη σύναψη ομο-
λογιακού δανείου με έναν ομολογιούχο και μια ομολογία, δίχως να συνομολογείται η 
επίτευξη ενός επενδυτικού σκοπού– ο οποίος, αν και δεν απορρίπτεται ευθέως από τον 
σχετικό κανόνα δικαίου, οδηγεί σε αποτέλεσμα που αποδοκιμάζεται από αυτόν σύμφω-
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να με την ορθότερη ερμηνεία του3. Στη συνέχεια εκτίθεται η κυριότερη περίπτωση κα-
ταστρατήγησης δικαίου στις εξασφαλιστικές των τραπεζικών συμβάσεων συμφωνίες, η 
οποία ανακύπτει στο πεδίο της καταπιστευτικής μεταβίβασης κινητών και απαιτήσεων. 
Η εκδήλωση αυτή της δικαιοπρακτικής στρέβλωσης των βασικών αξιακών αρχών της 
εμπράγματης ασφάλειας επηρεάσθηκε καίρια από τη θεσμοθέτηση του πλασματικού 
ενεχύρου με τον ν. 2844/2000 και την ταυτόχρονη αναγνώριση της fiducia μέσα από 
μια αντικρουόμενη εφαρμογή της αρχής της δημοσιότητας των εξασφαλιστικών συμβά-
σεων. Εδώ η δικαιοπραξία αποτελεί το αρχικό μέσο αποτρεπτικής καταστρατήγησης δι-
καίου και μάλιστα ενός ολόκληρου πλέγματος κανόνων δικαίου, όπως είναι αυτό της 
εμπράγματης ασφάλειας. Τα μέρη, δίχως να παραβιάζουν ευθέως το γράμμα των δια-
τάξεων των άρθρων 1209 και 1213 επ. ΑΚ, προσφεύγουν στη μεταβίβαση κυριότητας 
με εξασφαλιστική αιτία, επιδιώκοντας να αποφύγουν την υποχρεωτική δημοσιότητα των 
εμπραγμάτων ασφαλειών που συνομολογούν. Η κανονιστική παρέμβαση αντί να αντι-
μετωπίσει την ως άνω προσβολή του πνεύματος των διατάξεων, στην ουσία ενισχύει την 
καταστρατηγική πρακτική, ιδρύοντας αξιολογική αντινομία (Μέρος ∆εύτερο). Εν τέλει, 
το τρίτο μέρος της μελέτης αφιερώνεται σε επιμέρους μεθόδους καταστρατήγησης στο 
πεδίο του τραπεζικού δικαίου είτε αυτές απορρέουν από πάγιες συναλλακτικές πρακτι-
κές των τραπεζών (λειτουργία δοσοληπτικών λογαριασμών ως αλληλόχρεων τέτοιων) 
είτε αυτές αλλοιώνουν χαρακτηριστικά σύγχρονων χρηματοδοτικών θεσμών (συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) είτε αυτές έχουν 
τύχει ήδη νομοθετικού ελέγχου (ζήτημα εισφοράς ν. 128/1975, συμβάσεις καταναλω-
τικής πίστης, εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος, Μέρος Τρίτο). 

Πέραν της διάγνωσης και αποτύπωσης των καταστρατηγικών συμπεριφορών των με-
ρών μέσα από την τελολογική στάθμιση και την ερμηνεία των θιγόμενων κανόνων δικαί-
ου, η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τη μεθοδολογικά ορθή διαδικασία άρσης της απαγο-
ρευτικής αυτής συμπεριφοράς κατά την ΑΚ 174 και να περιγράψει τις επιμέρους έννομες 
συνέπειες αυτής, ώστε να εξυπηρετηθεί ευχερέστερα η επείγουσα πλέον ανάγκη σύζευ-
ξης της αυτονόητης κερδοσκοπικής δράσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις σύγχρονες 
επιταγές της κοινωνικής ευθύνης της τραπεζικής επιχειρηματικής πρακτικής. 

5. Αντί επιλόγου η μελέτη επιλέγει να δώσει έμφαση και στην παρεχόμενη στους αντι-
συμβαλλομένους των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον νομοθέτη δυνατότητα να εκδηλώ-
σουν και αυτοί με τη σειρά τους καταστρατηγητικές συναλλακτικές συμπεριφορές. Είναι 
απαραίτητο, άλλωστε, να υπογραμμισθεί ότι είναι δυνατή η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων 
στρεβλής δικαιοπρακτικής λειτουργίας και απόκλισης από απαγορευτικούς και επιτακτι-
κούς κανόνες δικαίου και από τα κατά τεκμήριο ασθενέστερα μέρη της τραπεζικής σύμ-

3. Πρβλ. την κατηγοριοποίηση των μορφών εμφάνισης της καταστρατήγησης δικαίου σε Κα-
ραγιάννη, Η καταστρατήγηση του νόμου ως πρόβλημα της μεθοδολογίας του δικαίου, όπ.π., σελ. 
212, Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές, όπ.π., σελ. 641.

ROUSSIS SEL.indd   4ROUSSIS SEL i dd 4 7/9/10   11:10:29 AM7/9/10 11 10 29 AM



5

Εισαγωγή

βασης, τους πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι, μέσα από μια αδρομερή παράθε-
ση των βασικών ρυθμίσεων του ν. 3816/2010 καθίσταται αντιληπτή η διευκόλυνση της 
γενικότερης καταστρατηγικής συναλλακτικής συμπεριφοράς των οφειλετών των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων, η οποία παραβλάπτει τον ουσιαστικό σκοπό του νομοθέτη –να συνδρά-
μει δηλ. τους πραγματικά αναξιόχρεους οφειλέτες και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην 
τραπεζική αγορά– αλλά και προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές των αμφοτεροβαρών 
ανταλλακτικών συμβάσεων κατά τρόπο μη ανεκτό από την έννομη τάξη. 
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