
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ὁ δή Θεὸς ἡμῑν πάντων χρημάτων μέτρον ἄν εἴη μάλιστα, 

καὶ πολὺ μᾱλλον ἤ ποὺ τις, ὥς φασίν, ἄνθρωπος»

Πλάτωνος Νόμοι, Δ΄, 716 c

Ο Θεός, λοιπόν, ας είναι πάνω από όλα τα άλλα για εμάς 
το μέτρο όλων των πραγμάτων και πολύ περισσότερο, 

από ό,τι, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, ο άνθρωπος.

Κάθε σκέψη, κάθε λόγος και κάθε έργο μας δεν είναι μόνο δικό μας. Μέσα σε 
κάθε λόγο μας αντηχούν τα λόγια άλλων ανθρώπων και μέσα σε κάθε πράξη μας 
ενυπάρχει η ενέργεια άλλων ανθρώπων που υπήρξαν, υπάρχουν ή θα υπάρξουν με-
τά από εμάς. Είμαστε όλοι τμήμα ενός όλου που μας συνδέει με ένα αόρατο νήμα, 
αέναο και ακατάλυτο. Κανένα βήμα, όσο μικρό ή μεγάλο υπήρξε για την ανθρω-
πότητα, δεν ήταν το βήμα ενός μόνον ανθρώπου. Η επίγνωση αυτή δεν μας κάνει 
μόνο ταπεινούς, αλλά συνάμα και ευγνώμονες για την εξαιρετική τύχη που έχουμε 
να συνοδοιπορούμε μαζί και όχι μπροστά ή πίσω από άλλους. 

Κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου είχα την τύχη της συνοδοιπορίας με πολ-
λούς και άξιους συνοδοιπόρους. Άλλοι από αυτούς με μύησαν σε νέους, ξένους για 
εμένα κόσμους, άλλοι με στήριξαν με τη φιλοξενία τους και με συνέδραμαν με τη 
σκέψη τους, όλοι όμως μου προσέφεραν το έναυσμα να κοιτάξω βαθύτερα και ου-
σιαστικότερα το αντικείμενο της μελέτης μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα επέλεγα ως 
αντικείμενο της μελέτης μου το χρήμα – ίσως γιατί έχω την αλαζονεία να πιστεύω 
ότι είμαι υπεράνω χρημάτων. Ωστόσο το θέμα μάλλον βρήκε εμένα και όχι αντι-
στρόφως. Η ενασχόλησή μου άρχισε με αφορμή τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που 
αποτελούν ακόμη αμφίρροπη διελκυστίνδα μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
των καταναλωτών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό, που δίχασε επιστήμη και νομολογία και που συνιστά 
απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε το 2009, με έκανε να 
στραφώ στην αναζήτηση του τι είναι χρήμα ως αντικείμενο της χρηματικής ενοχής. 

Καθώς το χρήμα όμως είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της οικονομικής επιστή-
μης, η συνδρομή εκπροσώπων αυτής της επιστήμης ήταν επιβεβλημένη. Πολύτι-
μη βοήθεια μου προσέφεραν ο Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επικεφαλής Οικονομολό-
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γος και  Διευθυντής Οικονομικών Αναλύσεων και Μελετών της ΤτΕ, κ. Δημήτριος 
Μαλλιαρόπουλος και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚ-
ΠΑ, κ. Νικόλαος Θεοχαράκης, αλλά και ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο οποίος με εισήγαγε επιπλέον και στο δημόσιο νομισματικό 
δίκαιο. Την εξοικείωσή μου με τη διαμόρφωση των δανείων σε ξένο νόμισμα στη 
σύγχρονη τραπεζική πρακτική οφείλω στους συναδέλφους της Νομικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ορφανίδη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο 
Γιαννόπουλο και τους Επίκουρους Καθηγητές κ. Δημήτριο Λαδά και κ. Χριστίνα Λιβα-
δά, καθώς και τον φίλο και συμφοιτητή μου κ. Αντώνη Σταθάκη. Η παρακολούθηση 
της διαρκούς εξέλιξης της νομολογίας δεν  θα ήταν εφικτή χωρίς τη συνδρομή αξι-
όπιστων συνερευνητών, όπως του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Άγγελου Μπώλου και του Επίκουρου Κα-
θηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Ιάκωβου Βενιέρη. Αλλά και για τη θεωρητι-
κή προσέγγιση της έννοιας του χρήματος είχα την τύχη να έχω άξιους συνομιλητές, 
τους συναδέλφους της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Επίκουρους Καθηγητές, κ. Ευθυ-
μία Κινινή και κ. Χρήστο Χρυσάνθη. Επίσης, οι Καθηγητές της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Μονάχου, κ. Beate Gsell και κ. Mathias Habersack μου προσέ-
φεραν τον απαραίτητο χώρο φιλοξενίας για την έρευνά μου στη γερμανική βιβλιο-
γραφία και νομολογία, ενώ ο Υφηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Μονάχου κ. Christoph Andreas Weber και ο Διδάκτωρ της ίδιας Σχολής κ. Matthias 
Fervers με συνέδραμαν με την επιστημονική σκέψη και κατάρτισή τους. Τέλος, θερ-
μές ευχαριστίες οφείλω στην κ. Ευαγγελία Νεζερίτη, που διατήρησε άρρηκτο το 
δεσμό μου με τον εκδοτικό οίκο Δίκαιο και Οικονομία του κ. Πάνου Σάκκουλα, ο 
οποίος ανέλαβε με προθυμία την επιμέλεια έκδοσης και του παρόντος έργου και 
στην κ. Διαμάντω Χαλβατζόγλου για την καλαίσθητη εμφάνιση του βιβλίου.  

Ο πρόλογος ενός βιβλίου είναι πολύ μικρός για να συμπεριλάβει όλους τους αν-
θρώπους που επηρέασαν τη σκέψη και το έργο του δημιουργού του. Αισθάνομαι 
όμως την ανάγκη να ευχαριστήσω εδώ τους Δασκάλους μου στη Νομική Σχολή του 
ΕΚΠΑ, κ. Φίλιππο Δωρή και κ. Ιωάννη Καράκωστα, όλους τους συναδέλφους μου 
στον Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου που με τιμούν με τη φιλία και τη συνεργασία τους, 
τον αδελφό μου κ. Χρυσόστομο Μαντζαβίνο, που με παροτρύνει πάντα να χαράζω 
το δρόμο, όταν δεν μπορώ να τον βρω, αλλά και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου 
που είναι παρόντα, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στη ζωή μου. Το βιβλίο αυτό 
αφιερώνεται στα παιδιά μου, τον Παναγιώτη και τον Νικόλα, αλλά και σε όλους 
τους φοιτητές μου, στη νέα γενιά που με κάνει ακόμη να ονειρεύομαι και να ελπίζω 
σε ένα πιο όμορφο και φωτεινό μέλλον.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2019   
    

PAPARSENIOU PROTA.indd   8PAPARSENIOU PROTA i dd 8 11/25/19   1:07 PM11/25/19 1 07 PM



Εισαγωγή
Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η χρηματική ενοχή ιδίως σε ξένο νό-
μισμα. Τι είναι όμως χρήμα και σε τι διαφέρει από το νόμισμα; Για την απάντηση 
στο ερώτημα αυτό είναι αναγκαία η αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη του χρήμα-
τος. Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε τις ιστορικές καταβολές του χρήματος γίνε-
ται αντιληπτό ότι το χρήμα είναι ένα εφεύρημα της ανθρώπινης διάνοιας για να 
ικανοποιήσει την ανάγκη ανταλλαγής των οικονομικών αγαθών, η οποία προκύπτει 
λόγω του καταμερισμού των έργων σε μια κοινωνία. Το χρήμα ξεκίνησε ως χρήμα-
πράγμα με μεταλλική αξία, εξελίχθηκε σε παραστατικό χρήμα με απλή ονομαστική 
αξία, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και ως λογιστικό χρήμα, ως μέσο δηλαδή από-
σβεσης των χρεών με τη διενέργεια μιας απλής λογιστικής εγγραφής. Η ιστορική 
εξέλιξη του χρήματος καθιστά εμφανή τη σταδιακή απεξάρτησή του από την ύλη 
αποτύπωσής του, το πολύτιμο μέταλλο, η οποία με τη σειρά της μεταβάλλει και 
την αντίληψη περί της αξίας του χρήματος. Ενώ αρχικά το χρήμα αποκτά και δια-
τηρεί την αξία του με βάση το αντίκρυσμά του σε φυσικά αποθέματα πολύτιμου 
μετάλλου, στη σύγχρονη εποχή η αξία του προσδιορίζεται με βάση την εύρυθμη 
νομισματική πολιτική ενός κράτους ή υπερεθνικού οργανισμού. 

Για τη διαπίστωση της έννοιας του χρήματος χρήσιμα είναι τα πορίσματα της 
οικονομικής επιστήμης. Σύμφωνα με αυτήν χρήμα είναι ό,τι επιτελεί το χρήμα. 
Χρήμα επομένως είναι οτιδήποτε είναι ικανό να χρησιμεύσει στις οικονομικές συ-
ναλλαγές ταυτοχρόνως ως μέσο ανταλλαγής, μονάδα υπολογισμού αξιών και μέσο 
διατήρησης της αξίας του. Ως νόμισμα εξάλλου νοείται η αναφορά σε μια νομο-
θετικά θεσπισμένη νομισματική μονάδα, η οποία λειτουργεί ως μέτρο υπολογι-
σμού των αξιών των οικονομικών αγαθών εντός ενός νομισματικού χώρου, η οποία 
ταυτόχρονα εκφράζει το μέσο πληρωμής και το μέσο διατήρησης της αξίας του 
χρήματος εντός του ίδιου χώρου. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το χρήμα συνιστά 
έννοια γένους, ενώ το νόμισμα έννοια είδους. 

Το νόμισμα αποτελεί το αντικείμενο του δημόσιου νομισματικού δικαίου, το 
οποίο επηρεάζει και τον τρόπο αντίληψης του χρήματος στο πεδίο του ιδιωτικού 
δικαίου των χρηματικών ενοχών. Το νομισματικό δίκαιο εκτείνεται εκ των πραγμά-
των εντός ενός νομισματικού χώρου, ο οποίος συνήθως ταυτίζεται με την εδαφική 
επικράτεια ενός κράτους, καθώς η νομισματική κυριαρχία συνιστά απόρροια της 
κρατικής κυριαρχίας και ως τέτοια είναι εδαφικά περιορισμένη. Ως νομισματικό 
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δίκαιο νοείται το δίκαιο, στη ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου υπάγεται το κρατικό 
–ή στην περίπτωση της Ευρωζώνης το υπερεθνικό– νόμισμα. Το χρήμα στο πλαίσιο 
του ιδιωτικού δικαίου των χρηματικών ενοχών δεν είναι απαραίτητο να εκφράζε-
ται σε κρατική νομισματική μονάδα. Ως χρήμα είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί και 
κάθε νεότευκτη μορφή εμφάνισής του, όπως τα κρυπτονομίσματα, εφόσον είναι 
σε θέση να λειτουργήσει ως χρήμα, δηλαδή ως αξιόπιστος και σταθερός φορέας 
ανταλλακτικής αξίας. Η χρηματική ενοχή στο ιδιωτικό δίκαιο συνιστά ενοχή αξίας 
και ως τέτοια είναι αφενός στενά συνυφασμένη με την οικονομική λειτουργία του 
χρήματος και αφετέρου με την κατίσχυση του χρήματος στο φυσικό του χώρο, τον 
χώρο της οικονομίας της αγοράς.

Ποιο είναι όμως το αντικείμενο της χρηματικής ενοχής στο σύγχρονο δίκαιο; 
Μπορεί αυτό να είναι και ένα ξένο νόμισμα ή μήπως το ενωσιακό νομισματικό δί-
καιο επιβάλλει τυχόν περιορισμούς στο εθνικό ιδιωτικό δίκαιο χρηματικών ενοχών; 
Είναι επιτρεπτή η απόσβεση της χρηματικής ενοχής με καταβολή λογιστικού χρή-
ματος αντί για μετρητά; Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν χωρίς 
αναγωγή στο ενωσιακό νομισματικό δίκαιο, το οποίο συνιστά αναπόσπαστο τμήμα 
της ελληνικής έννομης τάξης, καθώς η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον 
τομέα της νομισματικής πολιτικής για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, όπως 
η χώρα μας. Το ενωσιακό νομισματικό δίκαιο αφήνει ελεύθερο πεδίο στο εθνικό 
ιδιωτικό δίκαιο να διαπλάσει τόσο το αντικείμενο, όσο και τον τρόπο εκπλήρω-
σης της χρηματικής ενοχής. Ο ενωσιακός νομοθέτης δεν επιβάλλει τα τραπεζο-
γραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ ούτε ως υποχρεωτικό τρόπο εκπλήρωσης της 
χρηματικής ενοχής, ούτε ως μοναδικό τρόπο εκπλήρωσής της, αλλά αναγνωρίζει 
και άλλες μορφές εκπλήρωσης της χρηματικής ενοχής, όπως το λογιστικό ή το 
ηλεκτρονικό χρήμα. Επιπλέον ο ενωσιακός νομοθέτης αναγνωρίζει το ξένο νόμισμα 
και εντός του ενιαίου νομισματικού χώρου της Ένωσης ως μέσο πληρωμής, μέτρο 
αξιών και μέσο διατήρησης της ανταλλακτικής του αξίας, δηλ. ως χρήμα, ακόμη 
και αν ένα αλλοδαπό νομισματικό δίκαιο είναι επιφορτισμένο με την εισαγωγή του 
κανονιστικού πλαισίου δημιουργίας και διατήρησης της αξίας του ξένου αυτού 
νομίσματος. Η ενοχή ξένου νομίσματος είναι και αυτή ενοχή αξίας, καθώς το ξένο 
νόμισμα συνιστά φορέα ανταλλακτικής αξίας και εκτός του νομισματικού χώρου 
δημιουργίας του.

Αντικείμενο της χρηματικής ενοχής, είτε αυτή συμφωνείται μεταξύ των μερών, 
είτε προβλέπεται ως τέτοια από το νόμο, είναι το χρήμα ως φορέας ανταλλακτικής 
αξίας που εκφράζεται σε ορισμένη νομισματική μονάδα. Η νομισματική μονάδα 
διαφοροποιεί το αντικείμενο της χρηματικής ενοχής, δεν μετατρέπει όμως τη χρη-
ματική ενοχή σε ενοχή πράγματος. Το ποιο είναι το συγκεκριμένο νόμισμα, στο 
οποίο συμφωνήθηκε η χρηματική ενοχή, είναι απόρροια της ερμηνείας της βούλη-
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σης των μερών. Το ποιο είναι το συγκεκριμένο νόμισμα, το οποίο αφορά διάταξη 
του ΑΚ που αναφέρεται σε χρηματική ενοχή, είναι απόρροια της ερμηνείας της 
οικείας διάταξης. Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά, αν συ-
νάδει προς το σκοπό της ερμηνευόμενης διάταξης ο περιορισμός της έννοιας του 
χρήματος μόνο στο εγχώριο νόμισμα ή όχι. Με δεδομένο ότι το σύγχρονο ενωσια-
κό νομισματικό δίκαιο έχει εγκαταλείψει την αναγκαστική επιβολή της χρήσης του 
ευρώ στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών ως τρόπο προστασίας του ενιαίου νομίσμα-
τος, αλλά αντιθέτως αντιλαμβάνεται ότι η νομισματική σταθερότητα επιτυγχάνε-
ται επιτυχέστερα εντός της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς, δεν θα αποτελούσε 
μόνο στείρο αναχρονισμό, αλλά και παράβαση της ενωσιακής νομισματικής τάξης 
η προσκόλληση στο ευρώ ως το καταρχήν νόμισμα απόσβεσης των χρηματικών 
ενοχών στον ΑΚ.

Εξάλλου ουσιώδες στοιχείο (essentialium negotii) της χρηματικής ενοχής είναι 
η αποτύπωσή της σε ορισμένο νόμισμα. Ως τέτοιο νοείται το νόμισμα της ενο-
χής (moneta in obligatione), το οποίο προσδιορίζει το αντικείμενο της χρηματικής 
ενοχής, το τι δηλ. οφείλεται. Ταυτόχρονα το νόμισμα της ενοχής συγκεκριμενοποιεί 
και το εύρος της χρηματικής ενοχής, πόσες δηλ. νομισματικές μονάδες οφείλει 
ο οφειλέτης να καταβάλει στον δανειστή. Το νόμισμα της ενοχής δεν ταυτίζεται 
ωστόσο πάντα με το νόμισμα της πληρωμής (moneta in solutione). Ως νόμισμα 
της πληρωμής νοείται εκείνο, με το οποίο ο οφειλέτης εκπληρώνει την οφειλή του 
στον δανειστή, το νόμισμα δηλ. με το οποίο αποσβέννυται η χρηματική ενοχή. Το 
ποιο είναι το νόμισμα της ενοχής ή της πληρωμής στις δικαιοπρακτικές ενοχές 
προκύπτει με βάση τη συμφωνία των μερών. Αν το νόμισμα της ενοχής δεν μπορεί 
να διακριβωθεί ούτε με βάση την ερμηνεία της σύμβασης (ΑΚ 173, 200), ούτε με 
βάση τυχόν κανόνες ενδοτικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο συμβατικό 
τύπο, η σύμβαση θεωρείται ως μη κατηρτισμένη (ΑΚ 195).

Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει γενικός ερμηνευτικός κανόνας δικαίου, σύμ-
φωνα με τον οποίον στις συμβάσεις που συνάπτονται εντός του εγχώριου νομι-
σματικού χώρου, εν αμφιβολία ως νόμισμα της ενοχής νοείται το ευρώ. Ένας τέ-
τοιος κανόνας δικαίου θα προσέκρουε εκτός από το ενωσιακό νομισματικό δίκαιο 
και στην ιδιωτική αυτονομία των μερών, τα οποία ως υποκείμενα της χρηματικής 
ενοχής θεωρούνται και τα μόνα κατάλληλα να ορίσουν το τι οφείλεται ως χρήμα 
στο πλαίσιο της σύμβασής τους. Το νόμισμα της ενοχής συνιστά επομένως το εκά-
στοτε αντικείμενο της χρηματικής παροχής και εξειδικεύει ποιο νόμισμα οφείλεται 
ως μόνη προσήκουσα παροχή από τον οφειλέτη στον δανειστή. Αντικατάσταση 
του νομίσματος της ενοχής από διαφορετικό νόμισμα πληρωμής δεν είναι δυνατή 
χωρίς τη συμφωνία των μερών, καθώς συνιστά αλλοίωση του αρχικού αντικειμέ-
νου της παροχής, για την οποία απαιτείται, αλλά και αρκεί σύμβαση (ΑΚ 361). Έτσι 
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αν τα μέρη έχουν προσδιορίσει ως νόμισμα της ενοχής ένα συγκεκριμένο νόμισμα, 
εγχώριο ή ξένο, αυτό θα είναι καταρχήν και το νόμισμα πληρωμής, ήτοι το νόμισμα 
απόσβεσης της χρηματικής ενοχής που τους συνδέει. Αντικατάστασή του κατά την 
εκπλήρωση από διαφορετικό νόμισμα, το νόμισμα πληρωμής, είναι εφικτή είτε με 
την αρχική, είτε με μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

Η χρηματική ενοχή σε ξένο νόμισμα ρυθμίζεται ειδικότερα στην ΑΚ 291. Για την 
ερμηνεία της ΑΚ 291 κρίσιμη είναι η ratio legis. Αφετηρία μας είναι ότι χρηματικές 
οφειλές με ξένο νόμισμα ενοχής είναι εκπληρωτέες στο νόμισμα που συμφωνή-
θηκε ότι οφείλεται. Νόμισμα πληρωμής είναι επομένως το νόμισμα ενοχής, ήτοι 
το ξένο νόμισμα. Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί ο οφειλέτης της χρηματικής 
παροχής κατά την εκπλήρωσή της, όταν αυτή λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, και να 
απαλλαγεί από τη δυσκολία ανεύρεσης του ξένου νομίσματος εκτός του νομισμα-
τικού χώρου κυκλοφορίας του, παρέχεται σε αυτόν η διαζευκτική ευχέρεια να πλη-
ρώσει σε εγχώριο νόμισμα. Αυτή η διαζευκτική ευχέρεια παρέχει στον οφειλέτη ένα 
δικαίωμα απόσβεσης της οφειλής του δια δόσεως αντί καταβολής: το δικαίωμα 
αντικατάστασης του ξένου νομίσματος ενοχής από το εγχώριο νόμισμα πληρωμής. 

Μέριμνα ωστόσο –και μάλιστα διττή– λαμβάνεται και για την προάσπιση των 
συμφερόντων του δανειστή. Εν πρώτοις το δικαίωμα καταβολής μιας εναλλακτι-
κής χρηματικής παροχής αναγνωρίζεται ex lege στον οφειλέτη, μόνο αν δεν συμ-
φωνήθηκε το αντίθετο μεταξύ δανειστή και οφειλέτη. Πρόκειται για έναν κανόνα 
ενδοτικού δικαίου, ο οποίος μπορεί να τεθεί εκποδών με βάση την αντίθετη βού-
ληση των μερών. Καθώς μάλιστα ο συμβατικός προσδιορισμός του νομίσματος 
ενοχής εμπεριέχει καταρχήν και τον προσδιορισμό του νομίσματος πληρωμής, 
ως ύπαρξη αντίθετης συμφωνίας δεν νοείται η περίπτωση παντελούς έλλειψης 
συμφωνίας ως προς το νόμισμα πληρωμής, αλλά η περίπτωση, όπου ενώ υπάρχει 
συμφωνία περί του ξένου νομίσματος και ως νομίσματος πληρωμής, δεν υπάρχει 
συμφωνία περί αποκλεισμού του εγχώριου νομίσματος ως νομίσματος πληρωμής. 
Η ΑΚ 291 αναφέρεται έτσι στις απλές ενοχές σε ξένο νόμισμα, εκείνες δηλ. των 
οποίων η απόσβεση μπορεί να γίνει και με εγχώριο νόμισμα, ενώ δεν εφαρμόζεται 
στις αυτούσιες ενοχές σε ξένο νόμισμα, εκείνες δηλ. που μπορούν –κατά την ειδι-
κότερη συμφωνία των μερών– να αποσβεσθούν μόνο με καταβολή αυτούσιου του 
ξένου νομίσματος. 

Επιπλέον καθώς το νόμισμα της ενοχής είναι εκείνο που προσδιορίζει κατά κα-
νόνα όχι μόνο το αντικείμενο της παροχής, αλλά και το ύψος της, μέριμνα λαμβά-
νεται υπέρ της διατήρησης της αξίας της παροχής σε ξένο νόμισμα κατά την κα-
ταβολή της στον δανειστή. Παρά την καταβολή του αντικειμένου της χρηματικής 
παροχής αντί σε ξένο, σε εγχώριο νόμισμα, ο δανειστής προστατεύεται, αφού το 
εγχώριο νόμισμα χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο πληρωμής για τη διευκόλυνση του 
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οφειλέτη. Το ξένο νόμισμα ενοχής παραμένει ως μέτρο αξίας. Ο δανειστής στερεί-
ται μόνο τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτούσιο το ξένο νόμισμα, όχι όμως και την 
περιουσιακή αξία που αυτό εμπεριέχει. Η τιμή μετατροπής του ξένου νομίσματος 
σε εγχώριο, που ισχύει κατά τον χρόνο της πραγματικής πληρωμής και όχι κατά το 
χρόνο λήξεως του χρέους ή έκδοσης της δικαστικής απόφασης, είναι η μόνη ικανή 
να διασφαλίσει την ίση περιουσιακή αξία μεταξύ του καταβαλλόμενου εγχώριου 
νομίσματος και του οφειλόμενου ξένου νομίσματος. Ποια είναι όμως αυτή η τιμή 
μετατροπής, η τρέχουσα αξία του ξένου προς το εγχώριο νόμισμα;

Δεδομένης αφενός της ιστορικής διαδρομής της ΤτΕ κατά τη διαμόρφωση των 
τιμών πώλησης του συναλλάγματος και των ξένων τραπεζογραμματίων κατά το 
παρελθόν και αφετέρου της εμπιστοσύνης προς αυτήν ως ενός θεσμικού φορέα, 
ο οποίος συνδιαμορφώνει και εκτελεί τη νομισματική πολιτική εντός του ΕΣΚΤ, 
επωμιζόμενος σε εθνικό επίπεδο τον ρόλο του εγγυητή της νομισματικής σταθε-
ρότητας και διατηρώντας τον εποπτικό του ρόλο επί των λοιπών εγχώριων πι-
στωτικών ιδρυμάτων, προκρίνεται ως δεσμευτική για τον οφειλέτη τρέχουσα αξία 
συγκεκριμένων ξένων νομισμάτων προς το ευρώ κατά την έννοια της ΑΚ 291, η τιμή 
πώλησης των εννέα πωλούμενων σήμερα από την ΤτΕ ξένων νομισμάτων προς το 
ευρώ, τα οποία περιλαμβάνει η ΤτΕ στο ημερήσια αναρτώμενο στον ιστότοπο της 
δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων. Η ως άνω τιμή πώλη-
σης εκ μέρους της ΤτΕ βρίσκεται εγγύτερα προς τη βούληση του νομοθέτη της ΑΚ 
291 για μια ευχερώς διαπιστώσιμη και αντικειμενικά διαμορφούμενη συναλλακτική 
τιμή σύμφωνα με τις εξελίξεις της διεθνούς χρηματαγοράς, που διασφαλίζει τόσο 
τον οφειλέτη, όσο και τον δανειστή από τον κίνδυνο κερδοσκοπικών επιδιώξεων 
κατά τη διαμόρφωση των τιμών. 

Αν μια τέτοια επίσημη τιμή πώλησης εκ μέρους της ΤτΕ δεν υπάρχει για κά-
ποια ξένα νομίσματα, τα οποία παρά το γεγονός ότι είναι ελεύθερα μετατρέψιμα, 
έχουν εν τούτοις μειωμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, θα πρέπει να αναζητηθεί 
η συναλλακτική τιμή πώλησής τους από οποιοδήποτε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα. 
Δεδομένου ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να περιαγάγει τον δανειστή στην έννομη 
θέση που θα βρισκόταν, αν καταβαλλόμενο ήταν το οφειλόμενο ξένο νόμισμα, με 
άλλα λόγια οφείλει να προσπορίσει στον δανειστή τόσες εγχώριες νομισματικές 
μονάδες, όσες του είναι απαραίτητες για να αποκτήσει το οφειλόμενο ονομαστικό 
ποσό που εκφράζεται σε ξένες νομισματικές μονάδες, κρίσιμη είναι η τιμή πώλη-
σης του ξένου νομίσματος από οποιοδήποτε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον 
διασφαλίζεται ότι ο δανειστής έχει πρόσβαση σε αυτό. Συμπερασματικά η τιμή 
μετατροπής του ξένου νομίσματος σε εγχώριο, αν δεν μπορεί να είναι η επίσημη 
τιμή πώλησης της ΤτΕ, στην οποία μπορούν να προστρέξουν όλοι οι ιδιώτες-δανει-
στές για να αγοράσουν το ξένο νόμισμα, αρκεί να είναι τουλάχιστον αυτή, η οποία 
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να διασφαλίζει στον δανειστή τη δυνατότητα κτήσης ενός ισάξιου υποκατάστατου 
σε ευρώ.

Η ΑΚ 291 αναδύθηκε στο προσκήνιο της νομικής επικαιρότητας επ’ ευκαιρία της 
χορήγησης –στεγαστικών κυρίως– δανείων εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων σε 
καταναλωτές. Η αφορμή δόθηκε λόγω της χρήσης συγκεκριμένων προδιατυπωμέ-
νων εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων ρητρών αποπληρωμής σε συμβάσεις δανεί-
ων σε ξένο νόμισμα, που καταρτίσθηκαν κυρίως κατά την περίοδο των ετών 2006-
2009 με δανειολήπτες-καταναλωτές για την κάλυψη στεγαστικών τους αναγκών 
στην Ελλάδα. Τόσο η νομολογία, όσο και η θεωρία εμφανίσθηκαν διχασμένες ως 
προς το ζήτημα της καταχρηστικότητας των επίδικων ρητρών αποπληρωμής των 
δανείων σε ξένο νόμισμα. Κατά μία άποψη οι ρήτρες αποπληρωμής είναι ασαφείς, 
αόριστες και ακατανόητες τόσο ως προς τη γραμματική διατύπωσή τους, όσο και 
κυρίως ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα τους στις οικονομικές υποχρεώσεις 
των δανειοληπτών και ως εκ τούτου άκυρες ως καταχρηστικές βάσει του άρθρου 2 
παρ. 6 του ν. 2251/1994. Αντιθέτως κατά άλλη άποψη, οι ρήτρες αποπληρωμής των 
δανείων είναι δηλωτικές κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/
ΕΟΚ, αφού επαναλαμβάνουν την ενδοτικού δικαίου διάταξη της ΑΚ 291, χωρίς να 
εισάγουν απόκλιση από αυτήν και χωρίς να τη συμπληρώνουν με επιπλέον ρυθμί-
σεις και ως εκ τούτου εκφεύγουν του ελέγχου καταχρηστικότητας του άρθρου 2 
παρ. 6 του ν. 2251/1994.

Το ζήτημα του δηλωτικού χαρακτήρα των ρητρών αποπληρωμής των δανείων 
σε ξένο νόμισμα, που δίχασε τόσο τη νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, όσο 
και τη θεωρία, απασχόλησε ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος και την Ολο-
μέλεια –και μάλιστα σε πλήρη σύνθεση– του Αρείου Πάγου. Η απόφαση της ΟλΑΠ 
4/2019 εστίασε σε δύο ζητήματα: α) στο ζήτημα αν η εξαίρεση των δηλωτικών 
ρητρών από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 1 
παρ. 2 αυτής ενσωματώθηκε ρητώς στην ελληνική έννομη τάξη και β) στο ζήτημα 
αν η επίδικη συμβατική ρήτρα συνιστά δηλωτική ρήτρα, επειδή απηχεί το περιε-
χόμενο του άρθρου 291 ΑΚ. Η απάντηση και στα δύο ζητήματα ήταν καταφατική. 

Ratio της εξαίρεσης των δηλωτικών ρητρών από το πεδίο εφαρμογής της Οδη-
γίας 93/13/ΕΟΚ είναι η γενική παραδοχή του ενωσιακού νομοθέτη, ότι όταν νομο-
θετεί ο εθνικός νομοθέτης προβαίνει σε μια δίκαιη εξισορρόπηση των εκατέρωθεν 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, έτσι ώστε μια συμβατική ρήτρα που 
αποδίδει με ακρίβεια και πληρότητα την αξιολογική στάθμιση του εθνικού νομο-
θέτη, να εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Παρά το γεγονός ότι το 
άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ εισάγει καθολική εξαίρεση των δηλωτικών 
ρητρών από το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, η εξαίρεση αυτή πρέ-
πει κατά τη νομολογία του ΔΕΕ να ερμηνεύεται συσταλτικώς. Η στενή ερμηνεία 
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του άρθρου 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, στην οποία προστρέχει το ΔΕΕ, είναι 
στην πραγματικότητα μια τελολογική συστολή της διάταξης, η οποία παρίσταται 
επιβεβλημένη, καθώς αποσκοπεί στην άρση της λανθάνουσας σύγκρουσής της με 
το άρθρο 5 εδ. α’, β΄ και γ΄ της Οδηγίας (τελολογική συστολή προς πλήρωση ενός 
συγκαλυμμένου κενού). Συνακόλουθα οι δηλωτικές ρήτρες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας και υποβάλλονται σε έλεγχο διαφάνειας του άρθρου 5 της 
Οδηγίας, εξαιρούνται όμως από τον έλεγχο της καταχρηστικότητας.

Ακολούθως εξετάζονται οι δηλωτικές ρήτρες στο πλαίσιο του ν. 2251/1994. Ει-
δικότερα γίνεται δεκτό ότι οι δηλωτικές ρήτρες υποβάλλονται σε έλεγχο της έντα-
ξής τους στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2, ενώ ερμηνεύονται 
σύμφωνα με τα ειδικά ερμηνευτικά κριτήρια του άρθρου 2 παρ. 3-5. Οι δηλωτικές 
ρήτρες υποβάλλονται προηγουμένως σε έλεγχο διαφάνειας, και μάλιστα τόσο από 
τυπικής, όσο και από ουσιαστικής άποψης, προκειμένου να διακριβωθεί αν ταυτί-
ζονται με ή αποκλίνουν από τυχόν νομοθετικό πρότυπο, ενώ εξαιρούνται με βάση 
stricto sensu τελολογική ερμηνεία, η οποία συνιστά και σύμφωνη προς το άρθρο 
1 παρ. 2 της Οδηγίας ερμηνεία, από τον έλεγχο καταχρηστικότητας του άρθρου 2 
παρ. 6 του ν. 2251/1994. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των προσωπι-
κών μας θέσεων αναφορικά με τον δηλωτικό ή μη χαρακτήρα των ρητρών απο-
πληρωμής δανείων σε ξένο νόμισμα, που απασχόλησαν αφενός την ΟλΑΠ 4/2019 
και αφετέρου τα δικαστήρια ουσίας στο πλαίσιο συλλογικών δικών, σε σύγκριση 
με το νομοθετικό τους πρότυπο, ήτοι τον κανόνα της ΑΚ 291. 
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