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Σηνπο γνλείο κνπ

2

Δπραξηζηίεο

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα θα. Κσλζηαληίλα Κακπέιε θπξίσο
γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαη γηα ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. πσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη
θαζνδήγεζε ηεο, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ.
Δπίζεο

ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
κφξθσζε κνπ.
Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηήζσ ζα ήζεια λα απνδψζσ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
ηκήκαηνο κνπ, γηα ηε ζηήξημε ηνπο, φια απηά ηα ρξφληα, πνπ ήηαλ δίπια κνπ φπνηε ρξεηάζηεθα
ηε βνήζεηα ηνπο.
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
επαίζζεηα θαη κε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ αδηθαηνιφγεηε ρξήζε θαη
επεμεξγαζία ηνπο. Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη ε πεξηθξνχξεζή ηεο ήηαλ εθείλε
πνπ γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη,
δεκηνπξγήζεθε ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Σξαπεδηθφ
απφξξεην).
Ζ αθφινπζε πηπρηαθή εξγαζία έρεη εληξπθήζεη ζην ζέκα απηφ ην νπνίν απαζρνιεί
ηφζν ηηο ηξάπεδεο φζν θαη ηνπο πειάηεο απηψλ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζηελ εθαξκνγή
ησλ νδεγηψλ ηεο Αξρήο πνπ αθνξά ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.
Αξρηθά πξφθεηηαη λα αλαιπζεί ε ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε λνκηθή ζεκειίσζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηε ζεζπίδνπλ. ηε
ζπλέρεηα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαζψο αλ κε ηη άιιν απνηειεί θαη κέζν θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. Δπηπιένλ δε
ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ε αλαγσγή ζην θαζεζηψο, ην νπνίν ηζρχεη γηα ηε θαηάζρεζε ησλ
ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.
Σέινο εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο, θαζψο ζηηο
κέξεο καο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Δπξσπατθή επηθαηξφηεηα ην Σξαπεδηθφ απφξξεην απνηειεί
θιέγνλ δήηεκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΓΔΝΗΚΑ

1.1 Έλλνηα θαη αληηθείκελν
Χο ηξαπεδηθφ απφξξεην ελλνείηαη ε ππνρξέσζε πνπ έρεη ε ηξάπεδα απέλαληη ζηνλ πειάηε
ηεο λα ζησπά γηα ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηνπ, πνπ γίλνληαη γλσζηέο ζ’
απηήλ απφ ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο.
Ζ ηξάπεδα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κέλεη πηζηή πξνο ηνλ πειάηε ηεο θαη γηα θαλέλα ιφγν λα
κελ γλσζηνπνηεί πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ .Γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
θαη ζθνπφ πνπ ε ηξάπεδα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε ηεο
πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψζεη θαη κε δηθή ηνπ θαη κφλν έγθξηζε λα δεκνζηεπηνχλ. Μεηαμχ ηεο
ηξάπεδαο θαη ζην πειάηε πξέπεη λα ππάξρεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο .Ζ ηξάπεδα έρεη ππνρξέσζε
απέλαληη ζην πειάηε φπσο πξναλαθέξακε λα ηεξεί απφξξεηα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα .Ο
πειάηεο κπνξεί θαη έρεη ηo δηθαίσκα αλ ε ηξάπεδα δελ ηνλ πξνζηαηέςεη λα αζθήζεη άξζε
πξνζβνιήο θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηθαλνπνίεζε εζηθήο ηνπ βιάβεο θαη ιήςε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
Αληηθείκελν ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ είλαη φια εθείλα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ
ν πειάηεο επηζπκεί λα θξαηεζνχλ κπζηηθά.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο ιακβάλεηαη θαηαξρήλ ππφςε ε πξαγκαηηθή βνχιεζε ηνπ
πειάηε, έζησ θη αλ θαίλεηαη ππεξβνιηθή ή, φηαλ απηή δε γίλεηαη αληηιεπηή ,αλαδεηείηαη ε
εηθαδφκελε βνχιεζε ηνπ ή επηθνπξηθά ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε. ε πεξίπησζε
ακθηβνιίαο ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ππάγνληαη φια ηα πεξηζηαηηθά, πνπ
πιεξνθνξείηαη ε ηξάπεδα απφ ηε ζρέζε ηεο κε ην πειάηε θαηά ην πξνζπκβαηηθφ, ζπκβαηηθφ ή
αθφκα θαη ην κεηαζπκβαηηθφ ζηάδην, κέρξη ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε
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ηεο. Αθφκα θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά, πνπ ν πειάηεο
έρεη αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ λα κελ αλαθνηλσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηξίην, ππάγνληαη ζην
ηξαπεδηθφ απφξξεην.¹

1.2 Ννκηθή ζεκειίσζε θαη ζπλέπεηεο παξαβάζεώο ηνπ
Γεληθό απόξξεην ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ είλαη απφξξνηα ηεο ζρέζεσο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πειάηε θαη ηξάπεδαο, φπσο απηή ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο θαιήο
πίζηεσο θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 197-198 θαη 288 Α
Κ. .Έηζη πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη επί
παξαβάζεψο ηεο δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρα ππνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο γηα απνδεκίσζε ηνπ
πειάηε ή επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο. Δπίζεο, επεηδή
ην απφξξεην γεληθά απνηειεί ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο2, πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ φπνπ: Όπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ έρεη
δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ3. Αλ ε
πξνζβνιή αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη πεζάλεη, ην δηθαίσκα απηφ
έρνπλ ν ζχδπγνο, νη θαηηφληεο, νη αληφληεο, νη αδειθνί θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απφ δηαζήθε.
Απφ πιεπξάο πνηληθνχ δηθαίνπ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην πξνζηαηεχεηαη γεληθά απφ ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 371 Π Κ, πνπ θαζηζηά αμηφπνηλε ηελ παξαβίαζε ηνπ θαζήθνληνο επαγγεικαηηθήο
ερεκχζεηαο απφ πξφζσπα ζηα νπνία δηαπηζηεχνληαη ζπλήζσο εμαηηίαο ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο ηδησηηθά απφξξεηα .

¹Φπρνκάλεο π. Σξαπεδηθφ Γίθαην,ζει.195 Θεζζαινλίθε 2001
2

Βι.ΑΠ 60/69, ΝνΒ 17,562-Πξ.Θεο 2964/56,ΔΔΝ 24, 416

3

Η.Καξαθαηζάλεο, ζην Γεσξγηάδε-ηαζφπνπιν ΑΚ: άξζξν 57,αξ. 8 θαη 16 επ.-Βι.Γ.Κνπηζνχθε νπ. ζει. 49
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Δηδηθό απόξξεην ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ
Ζ Διιεληθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ λα
ληψζνπλ φηη, απφ ηε κηα δελ παξαβηάδνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη απφ ηελ άιιε λα
εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, ηα νπνία παξέρνληαο εγγπήζεηο
απφιπηεο ερεκχζεηαο ζα θαηάθεξλαλ λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαζέζεσλ,
πξνέβεζαλ,

κε ηελ έθδνζε ηνπ λ.δ.1059/1971,ζηε ζέζπηζε ηνπ ιεγφκελνπ <<εηδηθνχ4

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ>>, ηνπ απνξξήηνπ, δειαδή, ησλ θαηαζέζεσλ5 ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ.1059/1971(φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 10 ηνπ
Ν.1858/1989 θαη ηζρχεη ζήκεξα) νη θάζε κνξθήο θαηαζέζεηο6 ζε Διιεληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη
ζε αιινδαπέο πνπ ηεξνχλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα7έρνπλ απφξξεην ραξαθηήξα. Σν
απφξξεην φκσο απηφ αίξεηαη ελψπηνλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη κε
ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ, λνκηζκαηηθψλ, πηζησηηθψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ.
Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ.1059/1971 αλαγλσξίζηεθε λνκνζεηηθά,
ην ηξαπεδηθφ απφξξεην πιελ φκσο ζε πεξηνξηζκέλε κνξθή θαζψο γηλφηαλ αλαθνξά κφλν ζηηο
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ελψ νη ππφινηπεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζπλέρηζαλ λα θαιχπηνληαη θαη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ ην γεληθφ θαζήθνλ ερεκχζεηαο, ην <<γεληθφ ηξαπεδηθφ απφξξεην>>

4

Βι.ζρεηηθά π.Φπρνκάλε,ΓΔΔ8 (2002),ζει. 473επ.

5

Βι.αλαιπηηθά Η.Μπξίληα, ΝνΒ 21 (1973) ζει.1051

6

Οι ΑΠ. 1225/1975, ΝνΒ 24,ζει.189. Δθ.Πεηξ.534/1987 Διι Γλε 1988. 368

7

Βι.αλαιπηηθά Αλ.Σακακίδε ,Ζ θαηάζρεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηδησηψλ ππφ ην θσο ηεο λνκνινγίαο κεηά ην άξζξν
24 ηνπ λ.2915/2001,2005, ζει.41 επ
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Δπηπιένλ, ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 2251/1994 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 3587/2007 πνπ
αθνξά ζηε δηαθήκηζε), αιιά θαη ηα λενεηζαρζέληα κε ην λφκν 3587/2007 άξζξα 9α θαη 9ζ,
απαγνξεχνπλ ηηο αζέκηηεο παξαπιαλεηηθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Σξάπεδαο, λννχκελεο ελ
πξνθεηκέλσ σο πξνκεζεπηή, ηφζν πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, φζν
θαη κεηά απφ απηή (άξζ. 9γ). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απαγνξεχεηαη ε απφθξπςε νπζησδψλ
πιεξνθνξηψλ θαη ε παξνρή ηνπο θαηά ηξφπν αζαθή, αθαηάιεπην θαη δηθνξνχκελν, θαζψο θαη
ε παξνρή εζθαικέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνλ πειάηε θαη ηνλ νδεγνχλ
ή ελδέρεηαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην λα ιάβεη ηελ απφθαζε γηα ηελ ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο, ηελ
νπνία δηαθνξεηηθά δελ ζα ειάκβαλε.

1.3 Δμαηξέζεηο από ην εηδηθό ηξαπεδηθό απόξξεην
πσο πξναλαθέξζεθε, άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 1 λ. δ.
1059/1971 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 10 ηνπ λ.1858/1989 ελψπηνλ ηεο ηξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ επί ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ νκνηφκνξθε
ηήξεζε ησλ λνκηζκάησλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαλφλσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην.
Δπηπιένλ, εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηέζεθε θαη
κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. δ 1059/1971 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 27 παξ.1 ηνπ
λ.1868/1989, ΦΔΚ Α’ 230 φπνπ νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
ηηο θαηαζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην απφξξεην κφλν έπεηηα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε
απφθαζε δηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
θξίζεθαλ απφ απηή απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη θνιαζκφ αμηφπνηλσλ
πξάμεσλ.
πλεπψο, ήδε κε ην λ. δ. 1059/1971 θαζηεξψλνληαη δχν πεξηπηψζεηο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ
ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ. Ζ απαξίζκεζε φκσο απηή είλαη ελδεηθηηθή θαζψο άξζε ηνπ
εηδηθνχ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη, ζήκεξα, ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε απφ πιεζψξα
δηαηάμεσλ.
8

ΝνΒ 43 (1995),ζει.41επ.
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1.4 Έθηαζε ηεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ
Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ πνπ εηζήρζε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2915, είλαη πεξηνξηζηηθή 9 ηφζν
σο πξνο ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία ηζρχεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ
πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο, φζν θαη σο πξνο ην
θαηαζρφκελν αληηθείκελν.
Α) Χο πξνο ην ππνθείκελν
Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ε ηζρχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο εθηείλεηαη απνθιεηζηηθά
έλαληη ηνπ δαλεηζηή πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα δηθαίσκα λα επηβάιιεη θαηάζρεζε εηο βάξνο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ηνπ – δηθαηνχρνπ ηεο θαηάζεζεο. Μφλν δειαδή έλαληη ηνπ δαλεηζηή
πνπ δηαζέηεη θάπνηνλ απφ ηνπο εθηειεζηνχο ηίηινπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 904

1

ΚΠνιΓ.
Οη εθηειεζηνί ηίηινη ηνπ άξζξνπ 904 ΚΠνιΓ είλαη:
α) Οη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο θαη νη απνθάζεηο θάζε ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ θεξχρζεθαλ
πξνζσξηλά εθηειεζηέο
β) Οη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο.
γ) Σα πξαθηηθά ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπκβηβαζκφ ή πξνζδηνξηζκφ
δηθαζηηθψλ εμφδσλ.
δ) Σα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, κφλνλ φκσο φηαλ ε απαίηεζε πνπ πεγάδεη απφ απηά είλαη
βέβαηε θαη εθθαζαξηζκέλε.
ε) Οη δηαηαγέο πιεξσκήο, ηηο νπνίεο εθδίδνπλ Έιιελεο Γηθαζηέο.
ζη) Οη αιινδαπνί ηίηινη πνπ θεξχρηεθαλ εθηειεζηνί ζηε ρψξα καο.
δ) Οη δηαηαγέο θαη πξάμεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν σο ηίηινη εθηειεζηνί

9

Έηζη θαη ε ΜνλΠξ.Θεο. 20409/2005, ΝΟΜΟ
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Σν εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε ζηελ πξάμε ζεσξία θαη λνκνινγία ήηαλ αλ ν δαλεηζηήο ν
νπνίνο έρεη ηίηιν εθηειεζηφ νπφηε θαη απνδεηθλχεη φηη <<έρεη δηθαίσκα θαηάζρεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο θαηάζεζεο>> έρεη πεξαηηέξσ δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο απφ ηελ
ηξάπεδα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ νθεηιέηε ηνπ ή αλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνρσξήζεη ζε θαηάζρεζε πξνθεηκέλνπ λα έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
θαηαζέζεηο ηνπ νθεηιέηε ηνπ.
Χο πξνο ην ζέκα απηφ έρνπλ εθθξαζηεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Απφ ηε κηα πιεπξά,
ππήξμαλ εθείλνη10 πνπ ζεψξεζαλ απηνλφεην φηη ν δαλεηζηήο πνπ έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη
θαηάζρεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη θαη πιεξνθνξίεο απφ ην πηζησηηθφ
ίδξπκα ζην νπνίν ν ηειεπηαίνο ηεξεί ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή κάιηζηα
θάζε δηαθνξεηηθή παξαδνρή, ζα δπζρέξαηλε ππεξβνιηθά ζηελ πξάμε ηελ επηβνιή ηεο
θαηαζρέζεσο.
χκθσλα κε κία άιιε απζηεξφηεξε κελ, επηθξαηέζηεξε δε εθδνρή,11 ππνρξέσζε ηεο
ηξάπεδαο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηεο γελλάηαη απφ ηε
ζηηγκή πνπ ηεο θνηλνπνηείηαη θαηαζρεηήξην θαη κφλν ππφ ηνλ ηχπν ηεο δήισζεο πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 985 ΚΠνιΓ., ην νπνίν αλαθέξεη φηη:
Καζηεξψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε,
λα πξνβεί, κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ζ΄ απηφλ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ, ζε δήισζε, κε
ην πξνβιεπφκελν πεξηερφκελν. ηε δήισζε απηή ηνπ ηξίηνπ, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα
αλαθέξεηαη αλ ππάξρεη ε θαηαζρεζείζα απαίηεζε. ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ε δηθαηνγφλνο ζρέζε , νη ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπ ηξίηνπ ή ε αληαπαίηεζε πνπ έρεη
θαηά ηνπ θαζνχ ε εθηέιεζε θαη λα παξέρεηαη ε δηαβεβαίσζε φηη ζα παξαθξαηήζεη φηη ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζην κέιινλ ππέξ ηνπ θάζνπ ε θαηάζρεζε απφ ηε κλεκνλεπφκελε ζην θαηαζρεηήξην
βαζηθή έλλνκε ζρέζε.
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Βι.Γ.Κνπηζνχθε, ζε Λ.Κνηζίξε/Γ.Σξηαληαθπιιάθε/Γ.Γξακκαηίθα/Γ.Κνπηζνχθε, πλήγνξνο 2001, ζει. 259επ (264)

11

Βι.Π.Γεζίνπ-Φνιηζή, Γ33(2002), ζει.421επ.(448)

12

Μνινλφηη ην άξζξν 24 ηνπ λ.2915/2001 δελ ην νξίδεη ξεηά, απηφ επηβάιιεηαη θη απφ
κία ζχκθσλε κε ην ζχληαγκα θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο εξκελεία θαζψο ελ είλαη δπλαηφλ λα
θαηαιπζεί ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν απφξξεην κε δηάηαμε ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε παξά
κφλν γηα θαηάρξεζε, πξνζβνιή δηθαησκάησλ άιισλ πξνζψπσλ ή γηα παξαβίαζε ρξεζηψλ
εζψλ θη απηφ κφλν ζην κέηξν πνπ επηηξέπεη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 12
Σν ηζρχνλ, δειαδή, λνκνζεηηθφ θαζεζηψο13 δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ δαλεηζηή ν νπνίνο
δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε θαηάζρεζε ηεο θαηάζεζεο ηνπ νθεηιέηε ηνπ ζηα ρέξηα θάπνηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, δηθαίσκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ απηφ αθφκε θη αλ επηδεηθλχεη φια
ηα έγγξαθα πνπ ηνλ λνκηκνπνηνχλ λα ελεξγήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Γηαθνξεηηθφ είλαη ην δήηεκα φηη κία λνκνζεηηθή παξέκβαζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο επηβάιιεηαη, ζήκεξα, απφ ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ
δηθαηψκαηνο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο σο κία απφ ηηο εθθάλζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο. Έσο φηνπ φκσο λα ιεθζεί ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ
ππνρξενχληαη νχηε θαη δηθαηνχληαη λα παξέρνπλ θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο θαηαζέζεηο
ησλ πειαηψλ ηνπο εθφζνλ δελ έρεη επηβιεζεί επ’ απηψλ θαηάζρεζε.14

Β) Πεξηνξηζκνί σο πξνο ην αληηθείκελν
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2915/2001 νξίδεη φηη ην
απφξξεην αίξεηαη <<Μόλν γηα ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
δαλεηζηή>>. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη ε ηξάπεδα έρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη ζηνλ
δαλεηζηή αλ έρεη ζηα ρέξηα ηεο ην πνζφ γηα ην νπνίν επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε θαη κάιηζηα
απνθιεηζηηθά κε ππνβνιή είηε θαηαθαηηθήο είηε αξλεηηθήο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 985 ΚΠνιΓ.

12

Βι.π.Φπρνκάλεο, ΓΔΔ8 (2002), ζει. 473 (475)

13

Αλ.Σακακίδεο, φπ.π, ζει. 143,144

14

Βι.Αλ.Σακακίδε, φπ.π, ζει. 144

13

Αληίζηνηρα, ε ππ’ αξηζκ.19/2001 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
απνθάλζεθε φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα απνθαιχςεη ηφζεο πιεξνθνξίεο φζεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δαλεηζηή. Αίξεηαη δειαδή ην απφξξεην
κφλν ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αμηψζεηο ηνπ δαλεηζηή πνπ έρεη
επηβάιεη ηελ θαηάζρεζε.
ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκε θη αλ ζηνλ ππφ θαηάζρεζε ινγαξηαζκφ ππάξρεη
θαηαηεζεηκέλν πνζφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ αξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή πνπ
ηελ επηβάιιεη, ην πηζησηηθφ ίδξπκα δελ έρεη δηθαίσκα λα απνθαιχςεη ην γεγνλφο απηφ.
Δμππαθνχεηαη δε πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθαιχπηεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα δελ κπνξεί παξά
λα είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη φρη πξνζσπηθά απφξξεηα ηα νπνία ηπγράλεη λα γλσξίδεη θαη
ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη ζην ειάρηζην κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθήο θχζεσο
δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή.

1.5 Πεξαηηέξσ νξηνζέηεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ απνξξήηνπ
Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνζψπσλ, έλαληη ησλ νπνίσλ ε ηξάπεδα νθείιεη λα ηεξεί ην απφξξεην,
γίλεηαη επίζεο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ή εηθαδφκελε βνχιεζε ή ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ
ηνπ πειάηε θαη κε ζηφρν ηε κέγηζηε θαηά ην δπλαηφλ πξνζηαζία ηνπ. ε πεξίπησζε
ακθηβνιίαο ηζρχεη ην απφξξεην έλαληη πάλησλ, αθφκα θαη έλαληη ππαιιήισλ άιισλ ηκεκάησλ
ηεο ίδηαο ηξάπεδαο ή έλαληη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ πειάηε θαη βεβαίσο έλαληη ησλ νξγάλσλ ηνπ
δεκνζίνπ, σο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν αηνκηθφ δηθαίσκα, εθηφο αλ θάπνηνο λφκνο ην
αίξεη εηδηθά ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
Γελ ηζρχεη αληίζεηα ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ έλαληη πξνζψπσλ πνπ
ππνθαζηζηνχλ ηε βνχιεζε ηνπ πειάηε, φπσο ησλ αληηπξνζψπσλ ή ηνπ ζπλδίθνπ ηεο
πησρεχζεσο, έλαληη επίζεο ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ θαη ησλ εγγπεηψλ ηνπ, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε
(θχξηα νθεηιή), γηα ηελ νπνία εγγπήζεθαλ.
Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θάκπηεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ
ε ηξάπεδα έρεη δηθαίσκα ή ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε βάζε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε
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ή θάπνηνλ άιιν λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ιφγν θαη αθφκα φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο
λφκσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
1. Ο Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 402 ηνπ νπνίνπ
θαζηεξψλεηαη απιψο δηθαίσκα άξλεζεο ηεο ηξάπεδαο λα θαηαζέζεη κε κάξηπξεο γηα
πεξηζηαηηθά πνπ απνηεινχλ επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Αληίζεηα, κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 985 § 1 ε ηξάπεδα ππνρξενχηαη ζε δήισζε ζε πεξίπησζε θαηαζρέζεσο
πξάγκαηνο ή απαηηήζεσο ζηα ρέξηα ηεο σο ηξίηεο , κε εμαίξεζε ηελ θαηάζρεζε
θαηαζέζεσλ.

2. ηελ πνηληθή εμάιινπ δηαδηθαζία δελ πθίζηαηαη γεληθφ δηθαίσκα ηεο ηξάπεδαο λ’
αξλεζεί ηελ θαηάζεζε κε κάξηπξεο πεξηζηαηηθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ
απνξξήηνπ, κε ηελ επηθχιαμε κφλνλ ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην απφξξεην ησλ
θαηαζέζεσλ. ην άξζξν 212 ΚΠνηλΓ πξνβιέπνληαη κελ επαγγεικαηηθά απφξξεηα, πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ άξλεζε καξηπξίαο, δελ πεξηιακβάλεηαη φκσο ζ’ απηά θαη ην ηξαπεδηθφ
απφξξεην.
3.(α). ην θνξνινγηθφ επίζεο δίθαην – θαη ζην άξζξν 155 ΚΦΓ – ζεζπίδεηαη δηθαίσκα
αξλήζεσο καξηπξίαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηεξήζεσο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ.
3.(β). Αληίζεηα, ζην άξζξν 50 ηνπ λ.δ.3323/1955, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13λ. 1828/89 θαη ηνπ άξζξνπ 25 λ. 2214/94
(πιένλ άξζξν 66 ΚΦΔ- λ.2238/94), νξίδεηαη φηη νη πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Τ. θαη νη
επηζεσξεηέο νηθνλνκηθψλ εθνξηψλ πξνο ηνλ ζθνπφ ειέγρνπ ησλ ππνβαιινκέλσλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη εμαθξίβσζεο ησλ ππφρξεσλ πνπ δελ ππέβαιαλ δήισζε,
δηθαηνχληαη λα δεηνχλ θαη απφ ηηο ηξάπεδεο νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξνχλ
αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίεο λα έρνπλ δηθαίσκα
επίθιεζεο

ηνπ

απνξξήηνπ

ησλ

ηξαπεδηθψλ

θαηαζέζεσλ

–θαη

θάζε

είδνπο

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ελλνείηαη – , ην νπνίν αηξείηαη εηδηθά πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ άξζε φκσο ηνπ απνξξήηνπ ζηελ πεξίπησζε απηή
απαηηείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ επηζεσξεηή ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ,
πνπ είλαη νη αξκφδηνη γηα ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν.
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3.(γ). Άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ζρεηηθά κε θαηαζέζεηο,
ινγαξηαζκνχο ή ζπξίδεο θνξνινγνπκέλνπ θαη παξάιιειε δέζκεπζε ηνπ 50% ησλ
θαηαζέζεσλ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπξίδσλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44 λ. 2065 /92
<<Αλακόξθσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο >>
4. Άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη επίζεο ζηα άξζξα 4 § 13-16 θαη 5 §§ 1 –
2 λ.2331/1995 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο πνηληθέο δηαηάμεηο – Οινκέιεηα Αξείνπ Πάγνπ – Γηαηηεζίεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», πνπ αληηθαηέζηεζε ηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 2145 /
93. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ:
4(α). Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ, φηαλ ηνπο δεηεζεί , λα παξέρνπλ αθελφο ζηελ
εηδηθή Δπηηξνπή ζπγθέληξσζεο , αμηνιφγεζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ζπλαιιαγέο, πνπ δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο φηη λνκηκνπνηνχλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
7 λ. 2331/95, αθεηέξνπ ζηελ εηζαγγειηθή αξρή, ζηνλ αλαθξηηή θαη ζην δηθαζηήξην, φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη η’ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε θάζε ηξαπεδηθή
ζχκβαζε ή απιή ζπλαιιαγή πνζνχ ηνπιάρηζηνλ 15000ΔCU ή θάζε πεξίπησζε ζνβαξήο
ππφλνηαο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λ’ απαηηνχλ ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ θαη ηνπ ηπρφλ αληηπξνζσπεπφκελνπ ηνπ θαη λα θπιάζζνπλ ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ρξφληα επί πνηλή επηβνιήο πξνζηίκνπ (άξζξν 4§§ 1-8).
4(β). Ζ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε εκπηζηεπηηθή
αιιεινγξαθία πνπ ηεξείηαη κπζηηθή, εθηφο αλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα εγθιεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1§ α ηνπ ίδηνπ λφκνπ , νπφηε
θαζίζηαηαη ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηηο ζρεηηθέο
δίθεο.
Απαγνξεχεηαη πάλησο ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ( αξκφδηα αξρή ) θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ( αξκφδηνο
θνξέαο) λα γλσζηνπνηνχλ ην γεγνλφο φηη δηαβηβάζηεθαλ ή δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ή φηη
δηεμάγεηαη έξεπλα γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηφλ,
ηνλ νπνίν αθνξνχλ νη πιεξνθνξίεο, ή ζε ηξίηνπο. Ζ απφ πξφζεζε παξαβίαζε ηνπ
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θαζήθνληνο απηνχ ερεκχζεηαο ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιαθίζεσο κέρξη δχν εηψλ θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή (άξζξν 4 §§ 13- 16).
4(γ). Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά
ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ ή ζπξίδαο, ν αλαθξηηήο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα,
φηαλ δηεμάγεηαη ηαθηηθή αλάθξηζε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ή αλάθξηζε γηα εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππάξρνπλ βάζηκεο
ππφλνηεο γηα ινγαξηαζκνχο ή ζπξίδεο κε πεξηνπζία, πνπ ππφθεηηαη ζε δήκεπζε ζχκθσλα
κε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ, θαη επίζεο ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κε βνχιεπκα, φηαλ
δηεμάγεηαη πξνθαηαξηηθή εμέηαζε ή πξναλάθξηζε, κπνξνχλ ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ ηπρφλ ηξίηνπ λα απαγνξεχζνπλ ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη
ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ.
Ζ ζρεηηθή δηάηαμε ή βνχιεπκα επέρνπλ ζέζε εθζέζεσλ θαηαζρέζεσο θαη επηδίδνληαη ζηνλ
θαηεγνξνχκελν, ζην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ην δηεπζπληή ηνπ
ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ, ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη ν αλαθξηηήο ή ν εηζαγγειέαο, θαη ζηνλ
ηξίην, φηαλ ν ινγαξηαζκφο ή ε ζπξίδα είλαη θνηλά. Ζ απαγφξεπζε θαη ε θαηάζρεζε
επηθέξνπλ απνηειέζκαηα απφ ηε ζηηγκή ηεο επηδφζεσο ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ζην
πηζησηηθφ ίδξπκα, ελψ ε ηπρφλ αίηεζε πεξί άξζεσο ή αλαθιήζεψο ηνπο δελ έρεη
αλαζηαιηηθέο ζπλέπεηεο( άξζξν 5§§1-2 θαη 4).
4(δ). Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, φηαλ γίλεηαη
«αξκνδίσο» θαη θαιφπηζηα , δε κπνξεί λα ζεκειηψζεη νπνηνπδήπνηε είδνπο επζχλε (άξζξν
4 §15 θαη 8).
5. ηα πιαίζηα ηέινο ηνπ δεκνζίνπ ηξαπεδηθνχ δηθαίνπ θάκςε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ
γεληθά πξνβιέπεηαη ηδίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3-4 λ.δ.588/48 «πεξί ειέγρνπ ηεο
πίζηεσο» θαη ησλ άξζξσλ 4-5 ηνπ α.λ. 1665/51 «πεξί ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
ηξαπεδψλ « θαη θπξίσο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 λ. 2076/92 « Αλάιεςε θαη άζθεζε
δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» έλαληη ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κέζα ζηα φξηα ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα επνπηεία θαη
έιεγρν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ’ φιεο φκσο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην άξζξν 21
ηνπ λ. 2076/92 ππνρξεψλεη φια ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο ζε ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο απαγφξεπζεο
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γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο θαη δεκφζηεο αξρέο κε ηξφπν αλαιπηηθφ θαη
ζπγθεθξηκέλν θαη κε εκθαλή ηελ ηαπηφηεηα νξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Γηα ηνπο
παξαβάηεο κάιηζηα πξνβιέπεη ηηκσξία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 371ΠΚ. κνηα
ξχζκηζε ζπκπεξηειήθζε θαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 2548/97 <<ξπζκίζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο>>.
Δπεηδή φκσο ε ηξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί δεκφζηα εμνπζία, νη πξάμεηο θαη παξαιείςεηο
ηεο πξνζβάιινληαη σο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ηελ
« ηδησηηθή» ηξάπεδα ή ηνλ πειάηε ηεο, δεκηνπξγείηαη δε θαη επζχλε ηεο πξνο απνδεκίσζε
θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 – 106 Δηζ Ν Α Κ.15
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ

2.1 Γεληθά
Ζ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ ζηηο ηδησηηθέο ζρέζεηο, πξαθηηθά πνηέ δελ ζήκαηλε
θαη ζπκβαηηθή ηζφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ κηαο ζχκβαζεο
κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ππεξνρή ηνπ ελφο
ζπκβαιιφκελνπ είηε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ είηε ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζχκβαζεο ή ησλ
πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. πλεπψο ε πιεξνθφξεζε απνηειεί αθελφο ην βαζηθφ κέζν
εμηζνξξφπεζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ κέζν πνιίηε ε ζχλαςε κηαο
ηξαπεδηθήο ζχκβαζεο θαη αθεηέξνπ γεληθή ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

2.2 Τπνρξέσζε γηα ηελ παξνρή ηνπο.

Θέκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο, φηαλ πειάηεο ηεο ηξάπεδαο
απεπζχλεη εξψηεκα ζ’ απηήλ γηα άιινλ πειάηε, ή φηαλ άιιε ηξάπεδα πξνο εμππεξέηεζε δηθνχ
ηεο πειάηε δεηά πιεξνθνξίεο γηα πειάηε ηεο εξσηψκελεο ηξάπεδαο.
Ο πειάηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ ηξάπεδα πιεξνθνξίεο γηα άιιν πειάηε ηεο.
Γεληθά φκσο ππνρξέσζε ηέηνηα ηεο ηξάπεδαο δελ ππάξρεη.
Απφ ηε ζρέζε σζηφζν εκπηζηνζχλεο θαη ηε βαζηθή ππνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο λα δηαθπιάηηεη
ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηεο, πξνθχπηνπλ ππνρξεψζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θαη
πξνεηδνπνίεζήο ηνπ ζε πεξηπηψζεηο δηαθηλδχλεπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, νη νπνίεο φκσο,

19

εθφζνλ άπηνληαη ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα
ηδίσο ησλ άξζξσλ 284 – 286 Α Κ θαη 281,288 ΑΚ.
Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ κπνξεί επίζεο λα ζπκθσλείηαη ηδηαίηεξα σο παξεπφκελε
ππνρξέσζε ζε θχξηα ηξαπεδηθή ζχκβαζε ή απηνηειψο κε αληηζπκβαιιφκελν πειάηε ή ηξίην,
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη επηηξεπηή θαηάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, φηαλ δελ ππάξρεη
ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε, ζηνλ νπνίν αθνξά ην απφξξεην. πλήζσο ζα πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο,
πνπ δελ ζεκειηψλνπλ ππνρξέσζε γηα θχξηα παξνρή, αιιά κνλάρα επζχλε ηεο ηξάπεδαο ζε
πεξίπησζε παξνρήο πιεκκεινχο πιεξνθφξεζεο.
Ηδηαίηεξε αμίσζε θαηά ηεο ηξάπεδαο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξνθχπηεη
φκσο απφ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ ή Δκπνξηθνχ Κψδηθα ή ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Έηζη γηα παξάδεηγκα, ν εθδνρέαο έρεη αμίσζε θαηά ηεο εθρσξήηξηαο ηξάπεδαο γηα παξνρή
φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ελάζθεζε ηεο απαηηήζεσο πιεξνθνξηψλ (ΑΚ 456).Ο εληνιέαο –
πειάηεο έρεη αμίσζε θαηά ηεο εληνινδφρνπ ηξάπεδαο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
ππφζεζε πνπ ηεο αλαηέζεθε ( ΑΚ 718), ή γηα επίδεημε εγγξάθσλ ( ΑΚ 902). Ο θαηάζρσλ έρεη
αμίσζε θαηά ηεο ηξάπεδαο, ζηα ρέξηα ηεο νπνίαο θαηάζρεη απαίηεζε πειάηε ηεο, λα πξνβεί
ζηε δήισζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηβάιιεη ε Κ ΠνιΓ 985. Ο θνκηζηήο επηηαγήο, πνπ δελ
πιεξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, έρεη αμίσζε θαηά ηεο πιεξψηξηαο
ηξάπεδαο λα βεβαηψζεη ην γεγνλφο ζην ζψκα ηεο επηηαγήο ή κε ηδηαίηεξν έγγξαθν,
ζεκεηψλνληαο επίζεο θαη ηελ εκέξα εκθαλίζεσο ηεο επηηαγήο (Άξζξν 2 λγ. 1325 / 1972 «πεξί
αληηθαηαζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 5960 / 33 πεξί επηηαγήο»). Ο εθδφηεο ηεο επηηαγήο έρεη
ηελ αμίσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ ηε πιεξψηξηα ηξάπεδα γηα ην πξφζσπν ηνπ θνκηζηή
θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο πιεξσκήο ή ν παξαρσξήζαο ππνζήθε ζε αθίλεηφ ηνπ ηξίηνο έρεη
αμίσζε γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζκέλεο απαηηήζεσο
θαηά ηεο ηξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεσο, φηαλ ν νθεηιέηεο ζησπά ( ΑΚ
288).
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2.3 Γηθαίσκα ζηελ παξνρή ηνπο

Απφ ηε ζρέζε ηεο κε ζπγθεθξηκέλν πειάηε κπνξεί κία ηξάπεδα λα αληιεί δηθαίσκα γηα
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο ( πειάηεο ή κε ) κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ
απνξξήηνπ. Σέηνην δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη θαηαξρήλ ζηε ζπλαίλεζε (ή ζηελ έγθξηζε ) ηνπ
πειάηε ( ΑΚ 236 επ.) .Ζ ζπλαίλεζε κπνξεί λα είλαη ξεηή ή ζησπεξή , ηδίσο δε λα πξνθχπηεη
απφ ηελ εηθαδφκελε βνχιεζε ή ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε.27
Καηά θαλφλα πάλησο ξεηή ζπλαίλεζε απαηηείηαη απφ ηδηψηεο πειάηεο, πνπ δελ έρνπλ ζπλήζσο
νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο, ελψ απφ επηρεηξήζεηο ή λνκηθά
πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα δηεπθνιχλεηαη κε ηελ παξνρή ησλ ( επλντθψλ )
ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε ζπλαίλεζε ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ζησπεξά ή πξνθχπηεη απφ ηα
πξάγκαηα. Μάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ηεο
ηξάπεδαο παξά ηε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε κπνξεί λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα
ππνρξεψζεη ηελ ηξάπεδα ζε απνδεκίσζε. Καηά θαιή πίζηε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε δελ
ηεθκαίξεηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δπζκελείο πιεξνθνξίεο .Ζ παξνρή ηνπο επνκέλσο
πξνυπνζέηεη πάληα ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε.
Ο ηξφπνο θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ζρέζε κε ηνλ
πειάηε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλαηλέζεψο ηνπ. ηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή θξαηεί πάλησο ε
ζπλήζεηα λα παξέρνληαη εγγξάθσο πιεξνθνξίεο, ηδίσο γηα ηε γεληθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα
ηνπ πειάηε, θαηά ηξφπν ζπλνπηηθφ, εκπηζηεπηηθφ θαη πξνζεθηηθά δηαηππσκέλν, κε γεληθέο
κφλν δηαπηζηψζεηο , ρσξίο αλαθνξά ηδηαίηεξσλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηδίσο πνζψλ , ψζηε ν
ιήπηεο ησλ πιεξνθνξηψλ λα εμάγεη κφλνο ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
Υσξίο ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε θαη ελάληηα ζηε βνχιεζή ηνπ κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα έρεη ε
ηξάπεδα απέλαληί ηνπ δηθαίσκα πξνο παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ν ίδηνο ν
λφκνο επηβάιιεη ηέηνηα ππνρξέσζε ζ’ απηήλ θαηά ηα αλσηέξσ έλαληη ηξίησλ ( π.ρ. ΑΚ 456,
902, 718 θιπ), θαη φηαλ πθίζηαηαη αλάγθε πξνεηδνπνίεζεο γηα επαπεηινχκελνπο νηθνλνκηθνχο
θηλδχλνπο ζε θαηαζηάζεηο άκπλαο ή αλάγθεο θαηά ηηο ΑΚ 284 – 286 , π.ρ. φηαλ ε ηξάπεδα
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κπνξεί λα εκπνδίζεη κε δηθή ηεο ππφδεημε κηα πηζησηηθή απάηε. Απφ ηελ αξρή ηεο θαιήο
πίζηεσο ( ΑΚ 281, 288) κπνξεί επίζεο λα πξνθχπηεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφηαμε ηεο
ππνρξεψζεσο ηεο ηξάπεδαο γηα πξνεηδνπνίεζε ελφο πειάηε ηεο – πρ. Γηα ηελ επεξρφκελε
πηψρεπζε ηνπ ιήπηε εκβαζκάησλ ηνπ ή ηεο ηξάπεδαο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ζπκβάζεηο γχξνπ –
έλαληη ηεο ππνρξεψζεσο γηα ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, φηαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξψηνπ
παξίζηαληαη σο αμηφηεξα πξνζηαζίαο.

2.4 Ζ Δπζύλε ηεο Σξάπεδαο

Ζ παξάιεηςε ή ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ, φηαλ πθίζηαηαη ζρεηηθή αμίσζε θαηά
ηεο ηξάπεδαο, δεκηνπξγεί επζχλε ηεο ζπκβαηηθή ή αδηθνπξαθηηθή απέλαληη ζην δηθαηνχρν
αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ ηε ζπλδέεη καδί ηνπ. Ζ παξάιεηςε επίζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηα
πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο γηα ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη πξνεηδνπνίεζε
ηνπ πειάηε ηεο δεκηνπξγεί ηελ επζχλε πνπ απνξξέεη γεληθά απφ θάζε παξαβίαζε ησλ αξρψλ
ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
ε θάζε πάλησο πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ( πειάηεο ή κε )
εθαξκφδεηαη ε ΑΚ 729, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθείλνο πνπ παξέζρε ζπκβνπιή ή ζχζηαζε (
θαη πιεξνθνξία ) δελ επζχλεηαη γηα ηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη – ελλνείηαη απφ εζθαικέλε ή
ειιηπή ζπκβνπιή θιπ- , εθηφο αλ αλάιαβε ηελ επζχλε κε ζχκβαζε ή ελήξγεζε κε δφιν.
Με ηελ αίηεζε φκσο ελφο ηξίηνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγείηαη ήδε ε ζρέζε
εκπηζηνζχλεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. Ζ εκπηζηνζχλε κάιηζηα ηνπ ηξίηνπ
αθνξά ζηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ηνπ παξάζρεη ε ηξάπεδα θαηά
ηελ έθηαζε πνπ ζα απνδεηρζεί ην αίηεκά ηνπ. Αιιά θαη ε ηξάπεδα, εθφζνλ ζπλήζσο πξφθεηηαη
γηα πιεξνθνξίεο απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ εμαξηά ν αηηψλ ηελ εμππεξέηεζε νπζησδψλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ , δελ κπνξεί θαηά ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ηα
ζπλαιιαθηηθά ήζε λα νρπξσζεί πίζσ απφ ην αλεχζπλν ησλ πξάμεσλ ηεο σο θαζαξά
θηινθξνλεηηθψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 729, πξάγκα πνπ δελ πξνζηδηάδεη νχησο ή άιισο
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ζηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαίλεηαη επλφεηε ε απνδνρή
ππάξμεσο ζπκβάζεσο παξνρήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε
επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηά ηνπο θαη ε νπνία θαηαξηίδεηαη θαηά θαλφλα ζησπεξά
κε ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο γηα
απνδνρή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο.
ηα πιαίζηα απηά, ηεο ζπκβαηηθήο δειαδή παξνρήο πιεξνθνξηψλ, δελ ζπαλίδνπλ νη
ζπκθσλίεο (ξήηξεο) γηα απαιιαγή ηεο ηξάπεδαο απφ θάζε επζχλε, φπσο «ρσξίο επζχλε καο» ή
«ρσξίο δέζκεπζε». Οη ξήηξεο απηέο φκσο δελ απαιιάζζνπλ ηελ ηξάπεδα απφ ηελ επζχλε ηεο
γηα δφιν ή βαξηά ακέιεηα ( ΑΚ 332).
Απφ ην άιιν κέξνο βέβαηα ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο δελ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα επαλαπαχεηαη
πιήξσο ζηε γεληθφινγε θαη ζπλνπηηθή ηξαπεδηθή πιεξνθνξία. Ζ παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ λα
δηαγλψζεη εηδηθφηεξα πεξηζηαηηθά, φηαλ κάιηζηα έρεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα, δεκηνπξγεί
επζχλε ηνπ θαηά ηελ ΑΚ 300 ( δεκία εμ νηθείνπ πηαίζκαηνο).
ε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ζε ηξίηνπο πνπ δελ είλαη
πειάηεο, ρσξίο πξνεγνχκελε αίηεζή ηνπο, ηδίσο δε πξνο άγλσζην αξηζκφ πξνζψπσλ, ψζηε λα
κελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε χπαξμε ζπκβαηηθνχ δεζκνχ, π.ρ. πιεξνθνξίεο ζε δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα, ε ηξάπεδα θέξεη επζχλε αδηθνπξαθηηθή, κφλνλ αλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηεο
δφινο θαηά ηελ ΑΚ 729.
πρλά επίζεο νη ηξίηνη (κε πειάηεο) ηπγράλνπλ ηεο πξνζηαζίαο κηαο ζπκβάζεσο κε
πξνζηαηεπηηθή ελέξγεηα γηα ηξίηνπο, φηαλ ηδίσο κία ηξάπεδα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε άιιε γηα
αμηνπνίεζή ηνπο απφ πειάηε ηεο ηειεπηαίαο. Ζ πξνζηαηεπηηθή φκσο απηή ελέξγεηα
απνθιείεηαη, φηαλ ε ηξάπεδα πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχζε λα δηαγλψζεη φηη νη
πιεξνθνξίεο πξννξίδνληαλ γηα ηξίην, πειάηε ηεο αηηνχζαο ηξάπεδαο.16

16

Φπρνκάλεο π. Σξαπεδηθφ Γίθαην,ζει.206 Θεζζαινλίθε 2001
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2.5 Ζ παξνρή πιεξνθνξηώλ σο κέζν θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο
Ζ πξνζπάζεηα θνηλνηηθήο ελαξκόληζεο ηνπ θνξνινγηθνύ δηθαίνπ
ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη παξά ηελ εηζαγσγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εληαίαο αγνξάο, ηα
θνξνινγηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ
ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ βάξνο πνηθίιιεη έληνλα απφ 54% ηνπ ΑΔΠ ζηε
νπεδία κέρξη ην 34% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Ηξιαλδία. Πέξα απφ ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ ζην θνξνινγηθφ βάξνο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζεκαληηθέο είλαη επίζεο θαη νη
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηε δηάξζξσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ θνξνινγία
ηνπ εηζνδήκαηνο θπκαίλεηαη απφ 39,3% ζηελ Ηξιαλδία κέρξη 63,9% ζηε νπεδία.

ε φηη αθνξά ηνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη ηνπο θφξνπο επί ηεο θαηαλάισζεο ησλ
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε ζχγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο
νκνηφηεηεο θαη ππάξρεη ζρεηηθή ζχγθιηζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο θνξνινγίαο. Σέινο ηα
θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ελ γέλεη ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα,
πνιπλνκία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο.
Ζ ελαξκφληζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θνξνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη
εξγαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί φκσο ην βαζηθφ άμνλα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
εληαίαο αγνξάο. Ηδίσο ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ ε εθηίκεζε απηή επηβεβαηψλεηαη άκεζα θαη απφ
ηελ πνιχρξνλε πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κε εληαίν ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ
εξγαζηψλ ηδίσο κε ηε ζχληαμε ησλ αθφινπζσλ θεηκέλσλ:

1)Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξαγκαηηθήο θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ
απνηακηεχζεηο ππφ ηε κνξθή ηφθσλ ζηελ Κνηλφηεηα COM (2001)400
2)Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαζηέξσζε θνηλνχ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ
ηφθσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ-κειψλ
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3)Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγίαο 388/77/ΔΟΚ αλαθνξηθά κε ην θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο παξερφκελεο κε ειεθηξνληθά
κέζα
4)Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 77/388/ΔΟΚ κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε
ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηηκνιφγεζε φζνλ
αθνξά ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο-ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε
5)Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ.218/92 ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ έκκεζσλ θφξσλ.

Πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηε θνξνιόγεζε ησλ εηζνδεκάησλ από απνηακηεύζεηο – ύζηεκα
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ.
Μεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα εμ φισλ απηψλ παξνπζηάδεη ζήκεξα ην δήηεκα ηεο
θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ απνηακηεχζεηο.
Σν ζρέδην ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο αληηθαηέζηεζε πξνεγνχκελν πνπ είρε εθδνζεί απφ ην
πκβνχιην ζηηο 20 Μαΐνπ 1998 θαη ζθφπεπε λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε
ησλ εηζνδεκάησλ απφ απνηακηεχζεηο ππφ ηε κνξθή ηφθσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ην ηζρχνλ ζρέδην νδεγίαο δελ αθνινχζεζε ηνλ
ηξφπν ελαξκφληζεο, πνπ πηνζεηνχζε πξνεγνπκέλσο

ην παιαηφηεξν θαη ήδε αληηθαηαζηαζέλ

θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην ζρέδην βαζηδφηαλ ζην ιεγφκελν ‘’co-existence model’’
(κνληέιν ζπλχπαξμεο),κε ην νπνίν θάζε θξάηνο-κέινο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη κεηαμχ ηνπ
ζπζηήκαηνο επηβνιήο θφξνπ παξαθξάηεζεο επί ησλ θαηαβιεηέσλ ηφθσλ ζε θπζηθά πξφζσπα,
πνπ είλαη θάηνηθνη ζε άιια θξάηε –κέιε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ (ζπλήζσο Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δθνξίεο) ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ ηφθσλ κε ζθνπφ ηειηθψο ηελ είζπξαμε θφξνπ επ’ απηψλ. Σηο
πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζπιιέγνπλ ζε πξψηε θάζε νη πιεξψηξηεο ησλ ηφθσλ ηξάπεδεο.
Δηδηθφηεξα ζε ζπλέρεηα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην Διζίλθη ην
Γεθέκβξην ηνπ 1999 ηα θξάηε-κέιε ζπκθψλεζαλ ζηε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζηε Φέηξα φηη
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επηιέγεηαη ην ζχζηεκα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ζε κηα φζν ην δπλαηφλ επξεία θιίκαθα,
ελψ ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Απζηξία ζα δηαηεξνχλ παξφια ηαχηα ηε
δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ θφξν παξαθξάηεζεο επί ησλ σο άλσ ηφθσλ γηα πεξηνξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ο ΟΟΑ θαηέιεμε ζηε ζεκεξηλή πξφηαζε νδεγίαο γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ
απνηακηεχζεσλ ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2001,απνζχξνληαο έηζη ε Δπηηξνπή ην παιαηφηεξν ζρέδην ηεο.
ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο νδεγίαο πεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα απφ
πάζεο θχζεσο πηζησηηθνχο ηίηινπο (έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ, εηαηξηθά
νκφινγα, νκφινγα

κεδεληθνχ

ηνθνκεξηδίνπ

θ.ιπ.)ηεο

εγρψξηαο

θαη

ηεο

δηεζλνχο

ρξεκαηαγνξάο, ηα δηαλεκφκελα απφ Ακνηβαία Κεθάιαηα Δηζνδήκαηα, Οξγαληζκνχο
πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (trusts,partner-ships θ.ιπ.)φπσο θαη εθείλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ππνθαηάζηαηα απηψλ, θαζψο θαη νη θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη ησλ
Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κεθαιαηνπνίεζεο, εθφζνλ ζπλδένληαη κε πηζησηηθνχ ηίηινπο
Πξνβιέπεηαη ξήηξα θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ (grandfathering clause) κέρξη ην ηέινο
ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία ηα
εηζνδήκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ρξενγξάθσλ πνπ απνξξένπλ είηε απφ εθδφζεηο ησλ
νπνίσλ ηα ελεκεξσηηθά δειηία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2001 είηε, αλ δελ ππάξρεη ελεκεξσηηθφ

δειηίν, απφ εθδφζεηο πνπ έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
Άμην παξαηήξεζεο κάιηζηα γηα ην ζέκα καο είλαη ην γεγνλφο φηη θαη νη ηξείο
πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, πνπ δηαηεξνχλ ην θαζεζηψο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθξάηεζεο θφξνπ
γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν είλαη εθείλεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο
ηνπο ην ‘’επεξγέηεκα’’ ηνπ απζηεξνχ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. πλεπψο ε κεηαβαηηθή απηή
πεξίνδνο (ή αιιηψο ε πεξίνδνο ράξηηνο) πνπ ηνπο αλαγλσξίζηεθε δελ έρεη παξά ην ζθνπφ ηεο
ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πεξί ηνπ απνξξήηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ λέσλ
απαηηήζεσλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ.
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2.6 πκβάζεηο

‘’Δμνπζηνδνηεκέλνπ

Γηακεζνιαβεηή’’

(Qualified

Intermediary)/ Τπνρξέσζε Παξνρήο Πιεξνθνξηώλ ζην IRS

Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ φκσο δελ έρεη επηιεγεί κφλνλ ελδνθνηλνηηθά σο ην κέζν πίεζεο γηα
απνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε. Ήδε νη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο
Ακεξηθήο επέβαιαλ ζηνπο πιεξσηέο εηζνδεκάησλ απφ νξηζκέλεο ακεξηθάληθεο πεγέο πξνο
αιινδαπνχο δηθαηνχρνπο ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηηο ίδηεο, δπλάκεη ηεο νπνίαο νη πξψηνη ζα
πξέπεη, πξνηνχ θαηαβάιινπλ ηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα, λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ΖΠΑ. Ζ ελεκέξσζε απηή ιακβάλεη ηε κνξθή θπξίσο απνζηνιήο ζε
απηέο νξηζκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ην IRS (Internal Revenue Service) ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ζην ίδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζα εμαζθαιίζεη ηελ εθνχζηα ζπκκφξθσζε ησλ
δηθαηνχρσλ ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη άξα ζα ζπκβάιεη ζηε
κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηελ παξνρή αιεζψλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ

δηαδηθαζία

ζχλαςεο

ησλ

ελ

ιφγσ

ζπκβάζεσλ

κεηαμχ

ησλ

πιεξσηψλ

‘’εμνπζηνδνηεκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ’’ (Qualified Intermediary), σο επί ην πιείζηνλ,
ηξαπεδψλ θαη ηνπ IRS πξνυπνζέηεη ηελ απάληεζε εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θάζε ρψξαο
δψδεθα εξσηήζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηηο αξρέο ησλ ΖΠΑ γηα ην επίπεδν
δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε ιήςε πιεξνθφξεζεο απφ ηνλ πειάηε θαζψο θαη
ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηεο ζε ηξίην. Οη εξσηήζεηο απηέο γλσζηέο ππφ ηνλ ηίηιν ‘’Know
Your Customer Rules’’(KYCR) απνζθνπνχλ ζηελ νπζία ζηε δηαζθάιηζε ησλ θνξνινγηθψλ
αξρψλ ησλ ΖΠΑ φηη ην πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε ζχζηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ
πξνζθξνχεη ζε εκπφδηα λνκνζεζίαο απνξξήηνπ, πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θ.ιπ. Γη’
απηφ θαη νη απαληήζεηο θάζε ρψξαο ηίζεληαη ππφ ηελ έγθξηζε ησλ ακεξηθάληθσλ θνξνινγηθψλ
αξρψλ, κε ηελ έλλνηα φηη αλ ζεσξεζεί φηη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη κηα ελ δπλάκεη
αληηζπκβαιιφκελε ηξάπεδα δελ βνεζά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ε
ηξάπεδα απηή δελ κπνξεί λα ζπκβιεζεί κε ην IRS σο Δμνπζηνδνηεκέλνο Γηακεζνιαβεηήο.
Σν πξαθηηθφ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ απνθιεηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζην δήηεκα ηνπ
θηλδχλνπ ηεο απψιεηαο πειαηείαο, αθνχ θάζε είζπξαμε εηζνδήκαηνο ζηηο ΖΠΑ απφ κε λφκηκν
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θάηνηθν ΖΠΑ πξνυπνζέηεη ηελ αλάκημε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην
IRS σο ‘’Δμνπζηνδνηεκέλνο Γηακεζνιαβεηήο’’.
Αλεμάξηεηα απφ άιινπ είδνπο ηνπνζεηήζεηο ζην ζέκα ζρεηηθά κε ηε κνλνκεξή ζηελ νπζία
επηβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ απφ ηηο ΖΠΑ, άμην κλείαο γηα ην ζέκα καο είλαη ε
ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.
Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη εδψ φηη ε ρψξα καο έιαβε ηελ σο άλσ έγθξηζε απφ ην IRS θαη
φηη νξηζκέλεο εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα καο ηξάπεδεο έιαβαλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ κεζνιαβεηή. Παξφια ηαχηα δεηήκαηα απνξξήηνπ, πνπ ελδερνκέλσο ζα
ηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δελ επηιχζεθαλ αθφκα. 17

17

http://www.hba.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΟΤ ΗΥΤΔΗ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΥΔΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑ ΣΟ
Ν.2915/2001

3.1 Γεληθά
Αξρηθά, ε θαηάζρεζε ζηα ρέξηα Σξάπεδαο σο ηξίηεο είρε ξπζκηζηεί απφ ην θεθάιαην Θ’
(άξζξα87-94) ηνπ ΝΓ. ηεο 17εο Ηνπιίνπ/13εο Απγνχζηνπ 1923 <<Πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ>>. Καηά ηελ εηζαγσγή φκσο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ν νπνίνο
πεξηείρε εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, είρε ηεζεί ην εξψηεκα θαηά
πφζνλ νη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο παξακέλνπλ ζε ηζρχ δεδνκέλνπ ηνπ
δηαθνξεηηθνχ ξπζκηζηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΚΠνιΓ γηα ηελ
θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ.
Σν δήηεκα απηφ δελ αληηκεησπίζηεθε εληαία απφ ηελ επηζηήκε νχηε απφ ηε λνκνινγία ησλ
ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ. Αληηζέησο, εμαξρήο δηαηππψζεθαλ αληίζεηεο απφςεηο πεξί ηεο
εθαξκνγήο ή κε ησλ άξζξσλ 87επ. ηνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο. Πιελ φκσο, απφ ηε
ζηηγκή πνπ είρε γίλεη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία φηη δελ είλαη επηηξεπηή ε θαηάζρεζε ησλ
θαηαζέζεσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ην δήηεκα απηφ, επί ζεηξά εηψλ, είρε ράζεη ηε ζεκαζία
ηνπ.
Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2915/2001, κε ην νπνίν ν λνκνζέηεο
πεξηνξίζζεθε ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θαηαζρεηνχ ησλ θαηαζέζεσλ επηβάιινληαο
ζηελ νξηζηηθή απνζχλδεζή ηνπ απνξξήηνπ κε ην αθαηάζρεην ησλ θαηαζέζεσλ αιιά δελ
πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο ησλ
ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ σο εηδηθή κνξθή θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίηνπ, ε ζπδήηεζε γηα ηελ
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δηαηήξεζε ή κε ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. ηεο 17εο Ηνπιίνπ/ 13εο Απγνχζηνπ 1923
επαλήιζε ζην πξνζθήλην.
Καηαξρήλ είρε δηαηππσζεί ε άπνςε18- ε νπνία κάιηζηα επηθξάηεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο
ειιεληθήο ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο- φηη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο
ηνπ 1923 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο κε
εμαίξεζε ηα άξζξα 60,63,92, θαη 94 απηνχ. Απηφ άιισζηε φξηδε ξεηά θαη ε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 52 αξ.3 ΔηζΝΚΠνιΓ. Ζ δηαηχπσζε φκσο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ
ηνπ ΚΠνιΓ φηη παξακέλνπλ ζε ηζρχ κφλν νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγθαζηηθή
εθηέιεζε γηα ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ελέρπξν ή ππνζήθε, δεκηνχξγεζε
– ζε φζνπο ππνζηήξηδαλ ηελ άπνςε απηή –αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε
ελψ ηαπηφρξνλα ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα ππνζηεξηρζεί απφ θάπνηνπο θαη ε αληίζεηε άπνςε.
Πξάγκαηη, παξά ηε ξεηή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 52 αξ. 3 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ ππήξμαλ θη εθείλνη
πνπ ππνζηήξημαλ θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε ζέξκε φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΠνιΓ νη
δηαηάμεηο ηνπ Θ’ Κεθαιαίνπ ηνπ λ.δ. ηεο 17εο Ηνπιίνπ/ 13εο Απγνχζηνπ ηνπ 1923
θαηαξγήζεθαλ θαη κάιηζηα ζην ζχλνιν ηνπο.
Κχξηνο ππνζηεξηθηηθήο ηεο απφςεσο απηήο ππήξμε ν Π. Μάδεο 19 ν νπνίνο ζηήξημε ηελ
άπνςή ηνπ απηή ζην γεγνλφο φηη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε δελ κπνξεί λα ήηαλ λα παξακείλνπλ
ζε ηζρχ δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο παιηέο θαη αηειείο νη νπνίεο κάιηζηα δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ
νκαιά ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Αληίζεηα, επηζπκία ηνπ είλαη λα πξνζαξκφζεη ηηο
δηαηάμεηο απηέο ζηηο λεφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ νη νπνίεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ
ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Άιισζηε αλ επηζπκνχζε θάηη ηέηνην ζα είρε δηαηππψζεη
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην άξζξν 52§3 ΔηζΝΚΠνιΓ θαη <<αζθαιώο δε ζα παξέιεηπε λα ην
πξνζζέζεη ζηε δηαηύπσζή ηνπ ξεηά θαη εηδηθά θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δηέιαβε ηελ αλαγθαζηηθή
εθηέιεζε ζην ελέρπξν θαη ηελ ππνζήθε>>.

18

Η.Καζηξηψηε, Γ38 (2007), ζει. 66επ. (79)

19

Π.Γεζίνπ-Φαιηζή, Γίθαην Αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο, Δηδηθφ Μέξνο,2001, ζει. 879 – π.Φπρνκάλεο,

Σξαπεδηθφ Γίθαην, ζει.148
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Αλάινγεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηε ζηάζε ηεο λνκνινγίαο σο πξνο ην δήηεκα
απηφ. Γεγνλφο είλαη φηη ε απφθαζε 19/200120 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ηελ
νπνία θαηέζηε πιένλ ζαθέο φηη επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηξαπεδηθψλ, δέρηεθε φηη γηα ηελ
δηελέξγεηα ηεο πξέπεη λα ηεξείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ΚΠνιΓ δηαδηθαζία. Έθηνηε φκσο
έρνπλ εθδνζεί δηθαζηηθέο απνθάζεηο21 νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.
17.7./13.8.1923 πξσηαξρηθφ ξφιν θαηά ηελ επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο ή ζπληεξεηηθήο
θαηάζρεζεο επί ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο, ελψ επηθπιάζζνπλ ζηα αξ.982 επ ΚΠνιΓ κφλν
ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή.
Παξά ηα βάζηκα επηρεηξήκαηα ηεο άπνςεο πεξί θαηαξγήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 1923, ππεξίζρπζε σο πιένλ πεηζηηθή ζηνλ
ρψξν ησλ ζεσξεηηθψλ ε πξψηε απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο πνπ δέρεηαη φηη νη δηαηάμεηο απηέο
αθ’ ήο ζηηγκήο δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ξεηά παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη δηακνξθψλνπλ ην λνκηθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα εληαρζεί θαη ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2915. πκπιεξσκαηηθά,
γίλεηαη δεθηφ φηη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο γηα ηελ θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ22 γηα λα πιεξσζνχλ ηπρφλ θελά23 (πξβι.
άξζξα 42 § 3 θαη 53 § 2 λ.δ. 17.7./13.8.1923).
Δπηπιένλ, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη άιινη θαλφλεο δηθαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ λ.
2915/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 24 απηνχ, ιχζεθε θαη λνκνζεηηθά ην δήηεκα ηνπ
επηηξεπηνχ επηβνιήο θαηάζρεζεο ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ιφγσ απνξξήηνπ, ζεζπίδνληαη
δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ, πέξαλ απηψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην λ.δ.
17.7/13.8.1923 θαη ηνλ ΚΠνιΓ.24
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Θ.Σδέκνο, Γ33,(2002), ζει. 133επ.κε παξαηεξήζεηο Κ.Δ.Μπέε ΓΔΔ8 (2002) ζει. 190επ.

21

ΜνλΠξΘεβ 367/2002, Γ. 2003,ζει 233

22

Άξζξα 982επ. ΚΠνιΓ

23

Π.Γεζίνπ-Φαιηζή, Αλαγθαζηηθή Δθηέιεζε, Δηδηθφ Μέξνο,2001 ζει.402

24

π.Φπρνκάλεο, ΓΔΔ 5(2002),ζει. 475, Μάδεο, ΝνΒ 2002,ΔΛ.643
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Γελ πξέπεη φκσο λα παξαβιεθζνχλ δχν γεγνλφηα: αθελφο φηη νη δηαηάμεηο, ηνπ λ.δ. ηνπ
1923 ζεζπίζηεθαλ σο εηδηθφ δίθαην ην νπνίν εθαξκνδφηαλ παξάιιεια κε ηελ Πνι.Γηθ. ηνπ
Maurer θαη φπσο είλαη επφκελν νξηζκέλεο απφ απηέο δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ αξκνληθά ζην
πιαίζην ηνπ ΚΠνιΓ θαη αθεηέξνπ φηη ε επαλάζηαζε πνπ έρεη επέιζεη θαη ζηνλ ρψξν ησλ
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ είζνδν λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη θαηαζηήζεη νξηζκέλεο απφ
απηέο –αλ φρη αλεθάξκνζηεο εθφζνλ θάηη ηέηνην δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνλ λνκνζέηε –
ηνπιάρηζηνλ μεπεξαζκέλεο.

3.2 Ζ δηαδηθαζία θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίηνπ γεληθά.

Σν άξζξν 983§1 ΚΠνιΓ νξίδεη ξεηά φηη γηα λα ιάβεη ρψξα <<θαηάζρεζε εηο ρείξαο
ηξίηνπ>> απαηηείηαη ε ζχληαμε θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επίδνζε ηνπ
εγγξάθνπ απηνχ ζηνλ ηξίην, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζε, αιιά θαη
ζηνλ θαζνχ ε εθηέιεζε νθεηιέηε25. χκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε- ζηνπο θφιπνπο
ηεο ζεσξίαο- πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπζηαηηθφ ηχπν ηεο νπνίαο απνηεινχλ
νη ελέξγεηεο απηέο ζην ζχλνιν ηνπο κε απνηέιεζκα αλ κηα απφ απηέο δελ ιάβεη ρψξα, ε
θαηάζρεζε απηή λα ζεσξεζεί σο αλππφζηαηε.
ηαλ ν ηξίηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, φπσο είλαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε επίδνζε
γίλεηαη θαηά ηελ 126§1δ ΚΠνιΓ κε απιή επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ ζηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπο θαη ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ζπληάζζεη έθζεζε επίδνζεο θαη φρη
θαηαζρεηήξηα έθζεζε.26

25

Έηζη θαη ε ΜνλΠξ.Σξηθ.. 738/2002, ΓΔΔ 2002, ζει.1006, ζει. 830

26

Έηζη θαη ε ΜνλΠξΑζ 74381/1992, Αξρ.Ν 1994, ζει.318 (319)
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Σπρφλ παξάιεηςε ηεο επηδφζεσο ζηνλ ηξίην θαζηζηά ηελ θαηάζρεζε αλππφζηαηε δηφηη
παχεη λα ππάξρεη έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζχλζεηεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο. Σελ
αλππαξμία ηεο επηδφζεσο κπνξεί λα επηθαιεζηεί θαη ν θαζνχ ε εθηέιεζε – νθεηιέηεο.27 Σν
ίδην ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη επηδνζεί θαηαζρεηήξην ζηνλ νθεηιέηε ή ζε
πεξίπησζε πνπ αθπξσζεί θάπνηα απφ ηηο δχν επηδφζεηο κε αλαθνπή.

Γηαθνξεηηθά φκσο αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
παξάηππα ε επίδνζε πξνο ηνλ ηξίην. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάζρεζε είλαη ππνζηαηή θαη
παξάγεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο εσζφηνπ αθπξσζεί. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ
απαηηείηαη ε επίθιεζε θαη απφδεημε βιάβεο28, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ε θαηάζρεζε ελψ
δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αθπξφηεηα απηή έρεη κφλνλ ν ηξίηνο θαη φρη ν νθεηιέηεο.

3.3 Ζ επηβνιή ηεο θαηαζρέζεσο ζηα ρέξηα Σξάπεδαο σο ηξίηεο

Σν πξόβιεκα
χκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ λ.δ. 17.7/13.8.1923, <<εάλ ε εηαηξεία έρε θαη
ππνθαηαζηήκαηα ελ Διιάδη, θαηάζρεζηο εηο ρείξαο απηήο, σο ηξίηεο, επηηξέπεηαη κφλνλ παξά
ησ θαηαζηήκαηη, ή ησ ππνθαηαζηήκαηη, έλζα πθίζηαηαη ε θαηάζεζηο ή άιιε νθεηιή πξνο ηνλ
θαζνχ ε θαηάζρεζηο>>, ελψ <<εάλ ε εηαηξεία έρε ππνθαηαζηήκαηα θαη ελ ηε αιινδαπή, ε ελ
Διιάδη θαηάζρεζηο δελ πεξηιακβάλεη θαη ηαο ελ αιινδαπή νθεηιάο>>.29

27

Γεζίνπ-Φαιηζή Π.- Απαιαγάθε Υ.- Αξβαληηάθεο Π., νθηαιίδεο Α., Ζ πνιηηηθή δηθνλνκία απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε,
1996, ζει. 642
28

Βι.νθηαιίδε Α., Γηθνλνκηθή αθπξφηεηα – Ζ αθπξφηεηα ησλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ζεξαπεία ηεο θαηά ηα άξζξα
159επ. ΚΠνιΓ, 1991, ΔΛ.376
29

Έηζη θαη ν Η.Καζηξηψηεο, Καηάζρεζηο εηο ρείξαο ηξίηνπ, ηνκ Η. 1985, ζει.122
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Σν πιένλ ζεκαληηθφ, απφ πξαθηηθήο απφςεσο, δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαηά ηε
δηελέξγεηα θαηαζρέζεσλ επί ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ έπεηηα απφ ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο
ηεο δπλαηφηεηαο θαηαζρέζεψο ηνπο, είλαη ην θαηά πφζν, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ
πιαίζην, ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν γεληθφο θαλφλαο πνπ εηζάγεηαη απφ ην άξζξν 126 §
ΚΠνιΓ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επίδνζε ζε θάπνην λνκηθφ πξφζσπν γίλεηαη <<…ζηνλ
εθπξφζσπν ηνπο, ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ…>> νπφηε θαη αξθεί ε επηβνιή ηεο
θαηάζρεζεο ζηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο ή αλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ δαλεηζηή γηα επίδνζε ηνπ
θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζην νπνίν ν θάζνπ ε εθηέιεζε
ηεξεί ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσο-ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην άξζξν 90 ηνπ λ.δ. 17.7/13.8.1923.
Αθεηεξία ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο απνηέιεζε θαη πάιη ην εξψηεκα αλ νη
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1923 παξακέλνπλ ζε ηζρχ έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ΚΠνιΓ θαη αλ
ππεξηζρχνπλ απηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν επηβνιήο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηεο Σξάπεδαο σο
ηξίηεο ή αλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ παξσρεκέλεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζησπεξά θαηαξγεκέλεο.

Οη αληίζεηεο απόςεηο
Αθελφο, ππνζηεξίρηεθε θαη γηα ην εηδηθφ απηφ δήηεκα, ε απζηεξή πξνζέγγηζε ηνπ
Π.Μάδε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ έρεη επέιζεη έκκεζε
θαηάξγεζε ησλ <<μεπεξαζκέλσλ>> δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, άπνςε ηελ νπνία πηνζέηεζε
κεξίδα ηεο ζεσξίαο.30
Οη ζηαζψηεο ηεο άπνςεο απηήο πξνρψξεζαλ θαη ζε πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηνινγία
ππνζηεξίδνληαο φηη αθφκε θη αλ ζεσξεζεί φηη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λνκνζεηηθνχ
δηαηάγκαηνο απηνχ έρνπλ δηαηεξεζεί ζε ηζρχ, <<…θαη πάιη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ην
άξζξν 90 δελ κπνξεί ζήκεξα λα ηχρεη εθαξκνγήο, θη απηφ εμαηηίαο ηεο άξδελ κεηαβνιήο ησλ
ζπλζεθψλ πνπ επήιζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπλαιιαγψλ, σο εληειψο δει. πηα κε πξνζαξκφζηκν κε απηέο>>. 31

30

πσο ν Κ.Δ.Μπέεο βι. Λ.Κνηζίξε,φπ.π., Σηκ.Σφκ.Μπέε,ηνκ.IV. ζει.2931επ.(2940) θαη ν π.Φπρνκάλεο, βι.ΓΔΔ5/2002,

ΔΛ.473ΔΠ(475)

34

Κη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ratio legis ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ππήξμε ην γεγνλφο
φηη, ελ έηε 1923, νη αλαιήςεηο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ εθάζηνηε πειάηε κίαο ηξάπεδαο δελ
κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξά κφλν απφ ην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο ζην νπνίν είραλ
πξαγκαηνπνηεζεί νη θαηαζέζεηο ηνπ, γεγνλφο απφιπηα δηθαηνινγεκέλν δεδνκέλνπ φηη δελ
ππήξρε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ Σξαπεδψλ.
ήκεξα φκσο, πνπ νη ηξάπεδεο είλαη πιένλ νξγαλσκέλεο κεραλνγξαθηθά, δηθηπσκέλεο
ειεθηξνληθά κε ζπζηήκαηα on line θαηαρψξεζεο ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη
δηαηεξνχλ κεγάιν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ε επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ
ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο αιιά θαη ησλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη απηφκαηα θαη
είλαη ηφζν εχθνιε θαη άκεζε ψζηε δελ δηθαηνινγείηαη – ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή- ε
δηαηήξεζε ηεο ππφ θξίζε δηάηαμεο αιιά αληηζέησο <<…δελ κπνξεί παξά λα γίλεη δεθηό, θαηά
ινγηθή αθνινπζία, όηη θαη ε θαηάζρεζε ηεο θαηάζεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζην θεληξηθό θαηάζηεκα
ηεο ηξάπεδαο…>>32,33
ην ίδην απνηέιεζκα νδεγεί θαη ε άπνςε ηνπ θ.Γ.Νηθνιφπνπινπ,34 ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη φηη ην ππφ θξίζε θεθάιαην ηνπ λ.δ. ηνπ 1923 δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εμαξρήο
θαηαξγεκέλν απφ ηε ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην δελ έρεη επηρεηξεζεί απφ ην λνκνζέηε κε
κεηαγελέζηεξε ξεηή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Πιελ φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ξπζκίζεηο ηνπ
<<πεξηάγνπλ ελ κέξεη ζε αρξεζία>> ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2915/2001 <<αθνχ
ζέηνπλ εκπόδηα δπζππέξβιεηα πξνο επηδίσμε ηεο αμηώζεσο ηνπ δαλεηζηή, ηελ νπνία αθξηβώο ην
άξζξ.24 λ.2915/2001 επεδίσμε λα εμαζθαιίζεη>>, δειαδή ηεο αμίσζεο γηα παξνρή δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20 § 1 ηνπ πληάγκαηνο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε
πξέπεη λα ζεσξεζεί θαηαξγεκέλε σο αληηβαίλνπζα ζηελ σο άλσ ζπληαγκαηηθή επηηαγή.

31

Βι.Π.Μάδεο,ΝνΒ 50(2002) ζει.654

32

Έηζη θαη ν .Φπρνκάλεο, ΓΔΔ5/2002, ζει.473επ (475)

33

Βι.Αλ.Σακακίδε, φπ.π, ζει.104,ππνζ.188

34

Βι.Κ.Κεξακέα/Γ.Κνλδχιε/Ν.Νίθα (Γ.Νηθνιφπνπιν),πκπιήξσκα ζηελ εξκελεία ΚΠνιΓ, 2003,άξζξν 982 αξηζκ.3, ζει.113

35

Ζ επηρεηξεκαηνινγία απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ θ. Κ. Δ. Μπέε 35 ν νπνίνο
ελζηεξλίζηεθε ηελ άπνςε ηνπ θ. Π. Μάδε ζηεξίδνληαο ηελ ζε δηαθνξεηηθή ζπιινγηζηηθή.
Αξρηθά, ηζρπξίζηεθε φηη <<Τξίηνο, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη ε θαηάζρεζε ηεο
ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο, είλαη θαηά ην πλεύκα ηνπ θώδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, ην λνκηθό
πξόζσπν ηεο ηξάπεδαο, θαη όρη ην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα ηεο, ζην νπνίν δηαηεξείηαη ν
ινγαξηαζκόο θαηάζεζεο>>36. Γηα ην ιφγν απηφ, αξθεί ε επίδνζε ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξίαο ήηνη ζηελ έδξα ηεο θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απηή πάζρεη
αθπξφηεηαο αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα ζην νπνίν ν θαζνχ ε
εθηέιεζε ηεξεί ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ.
ηε ζπλέρεηα νινθιήξσζε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζην άξζξν 1 § 1
ηνπ πξψηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ κε ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ
θάζε αλζξψπνπ ζηελ εηξεληθή απφιαπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Μέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
θαηαζρφληα δαλεηζηή είλαη βέβαηα θαη ε ρξεκαηηθή απαίηεζε πνπ θαηαζρέζεθε ζηα ρέξηα ηεο
ηξάπεδαο, ε νπνία αξλείηαη λα ηνπ ηελ εθπιεξψζεη, πξνθαζηδφκελε φηη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ ηα άξζξα 87 επ. ηνπ δηαηάγκαηνο.
Αθεηέξνπ, εθθξάζηεθε ε άπνςε,37 ε νπνία θαη επηθξάηεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο
ζεσξίαο, φηη ε δηάηαμε 90 ηνπ λ.δ. 1923,παξά ηελ καθξφρξνλε αρξεζία ηεο, δελ θαηαξγήζεθε
νχηε κε ηνλ ΔηζΝΚΠνιΓ νχηε φκσο θαη κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2915/2001. Σν βαζηθφηεξν
επηρείξεκα εθείλσλ πνπ πξεζβεχνπλ απηή ηελ άπνςε είλαη θαη πάιη-φπσο ήηαλ θπζηθφ- ην
πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο 52 αξηζ. 3 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ θαη ην εμ αληηδηαζηνιήο απφ απηή
επηρείξεκα.

35

Βι.παξαηεξήζεηο Κ.Δ.Μπέε ζηελ 367/2002 ΜνλΠξΘεβ, Γ 2003, ζει.233

36

Βι.παξαηεξήζεηο Κ.Δ.Μπέε ζηελ 19/2001 νιΑΠ,Γ33 (2002),ζει.136επ. (139)

37

Βι.Π.Γεζίνπ-Φαιηζή, Γ33,ζει 421επ. (444)

36

Δπηπξνζζέησο, φζνη ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε απηή αληέθξνπζαλ ην επηρείξεκα φηη
ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη
ηεο on-line δηελέξγεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ κπνξεί λα
γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο ηξάπεδαο ή ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο, πξνβάιινληαο φηη δελ
δηαζέηνπλ φιεο νη ηξάπεδεο on-line <<πειαηνθεληξηθό ζύζηεκα>>38 θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα
ηνπο επηβιεζεί ζρεηηθή λνκηθή ππνρξέσζε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο δαπάλεο πνπ
απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην. πλεπψο, δελ έρνπλ φιεο νη ηξάπεδεο ηε
δπλαηφηεηα λα αλεχξνπλ ειεθηξνληθά θαη κεηά βεβαηφηεηαο φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο
θαηαζέζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ζε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο,
γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξάδεθηε ηελ άπνςε πεξί ελεξγνπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο
ηξάπεδαο λα πξνβεί ζηελ δήισζε ηνπ άξζξνπ 985 ΚΠνιΓ.
Πέξαλ απηνχ, φπσο εχζηνρα παξαηεξεί θαη ν θ. . Σζηαληίλεο <<Σε έλα ζπληεηαγκέλν
Κξάηνο δηθαίνπ νη λόκνη θαηά θαλόλα, νύηε δεκηνπξγνύληαη, νύηε θαηαξγνύληαη απηνκάησο δηα
ηεο κεηαβνιήο ησλ ηερληθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ…>> αθφκε θη αλ
ππνηεζεί φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ
ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ.

Ση ζπκβαίλεη ζηε πξάμε.
Αξρηθά, επηθξάηεζε κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε άπνςε ππέξ ηεο επηβίσζεο ηεο δηάηαμεο 90 ηνπ λνκνζεηηθνχ
δηαηάγκαηνο ηνπ 1923. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο φκσο δεκηνχξγεζε πεξαηηέξσ εξκελεπηηθά
δεηήκαηα κε αθεηεξία ην γεγνλφο φηη πιεζψξα θαηαζρεηεξίσλ εγγξάθσλ επηδφζεθαλ-κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2915/2001- φρη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο φπνπ ηεξείηαη ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ ηνπ θαζνχ ε εθηέιεζε
νθεηιέηε αιιά ζηελ έδξα ηεο ηξάπεδαο.

38

Βι.Λ.Κνηζίξεο, φπ.π.,Σηκ.Σφκ.Κ.Δ.Μπέε, IV,ζει2931επ. (2940) – Αλ.Σακακίδε, φπ.π, ζει.113

37

Σν εξψηεκα ην νπνίν γελλήζεθε ήηαλ αλ ε επίδνζε ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, αληί ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν ηεξείηαη ν ππφ θαηάζρεζε
ινγαξηαζκφο, απνηειεί ζηνηρείν ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο θαηαζρέζεσο θαη θαηά ζπλέπεηα ηπρφλ
παξάιεηςή ηεο θαζηζηά ζηελ θαηάζρεζε αλππφζηαηε ή αλ πξφθεηηαη απιψο γηα πιεκκειή θαη
ζπλεπψο άθπξε επίδνζε.
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ηήξεζαλ εληαία ζηάζε σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Κάπνηα
απφ απηά δέρηεθαλ ην αλππφζηαην ηεο θαηάζρεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζχλλνκα ε επίδνζε ζηελ ηξάπεδα φπνπ ηεξείηαη ν θαηαζρεζείο
ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ. πλεπψο, έγηλε δεθηφ φηη δελ γελλάηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο,
ππνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο λα πξνβεί ζηε δήισζε ηνπ άξζξνπ 985 ΚΠνιΓ.
Σελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε άπνςε φκσο πηνζέηεζε ηειηθά ε κεγάιε κεξίδα ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά ηελ νπνία ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε
ηεο Σξάπεδαο δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε αλππαξμία επηδφζεσο ψζηε λα ζεσξεζεί απηή
αλππφζηαηε θαζψο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα επηκέξνπο θαηαζηήκαηα ηδηαίηεξε λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα. Μηα ηέηνηα παξαδνρή άιισζηε <<δελ ελαξκνλίδεηαη κε ην ζύζηεκα ηνπ
ΚΠνιΔ>> θαη <<ζα θαηέιεγε ζην απνηέιεζκα λα ζηεξήζεη ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2915 από θάζε
πξαθηηθό λόεκα, αθνύ ζπάληεο ζα ήηαλ νη πεξηπηώζεηο όπνπ ζα κπνξνύζε λα επηβάιιεηαη
ππνζηαηή θαηάζρεζε>>.39
Οξζφηεξε σο επηεηθέζηεξε θαίλεηαη ε ιχζε ε νπνία δέρεηαη φηη ε επίδνζε πνπ γίλεηαη
ζηελ έδξα ή ζε θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο είλαη άθπξε. Ζ αθπξφηεηα φκσο
απηή πξέπεη λα απαγγειζεί απφ ην δηθαζηήξην, έπεηηα απφ ηελ άζθεζε αλαθνπήο, θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα απνδεηρζεί δηθνλνκηθή βιάβε ηεο Σξάπεδαο.40 Δπνκέλσο, κέρξη λα ζπκβεί
απηφ ε Σξάπεδα δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ δηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηεο λα πξνβεί ζηε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 985 ΚΠνιΓ.

39

Π.Γεζίνπ-Φαιηζή,Γ33,ζει.421επ(444)

40

Κ.Υξηζηνδνχινπ, Γ 2004,ζει.856επ.(866)
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Ννκνινγηαθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο.

Ζ λνκνινγία εμαξρήο είρε πηνζεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 1923 εθφζνλ απηά δελ είραλ θαηαξγεζεί ξεηά
απφ ηα άξζξν 52 § 3 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ.41
ε πεξίπησζε παξάηππεο επίδνζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξσηνβάζκησλ
δηθαζηεξίσλ έθξηλε φηη ε θαηάζρεζε πάζρεη αθπξφηεηαο ε νπνία κάιηζηα είλαη ζρεηηθή θαη γηα
ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα ηελ επηθαιεζηεί παξά κφλν ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ηξάπεδαο
απνδεηθλχνληαο επηπιένλ φηη ππέζηε βιάβε απφ ηελ παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο απηήο.
Οη εθεηεηαθέο απνθάζεηο φκσο πνπ εθδφζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο αλέηξεςαλ ηελ κέρξη
ηφηε θξαηνχζα γλψκε θαζψο ππνζηήξημαλ φηη ζηελ θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξάπεδαο σο ηξίηνπ ε
επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
θαηαζρέζεσο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηπρφλ παξάιεηςή ηήξεζεο ηνπ φξνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη
ηελ αλππαξμία ηεο θαηάζρεζεο θαη φρη απιψο ηελ πιεκκέιεηά ηεο.

3.4 Ζ δηαδηθαζία έπεηηα από ηελ ππνβνιή ηεο ζεηηθήο δήισζεο εθ κέξνπο
ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο (άξζξα 87-89,91 θαη 93 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923

Σν πξόβιεκα
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε, κεηά ηελ πξφζθαηε λνκνζεηηθή
παξέκβαζε ππέξ ηνπ θαηαζρεηνχ ησλ θαηαζέζεσλ, ην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ ν δαλεηζηήο λα εηζπξάμεη ην πνζφ πνπ ηνπ νθείιεηαη θαη γηα ην νπνίν
ε ηξάπεδα, εηο ρείξαο ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε εθηέιεζή, έρεη πξνβεί ζε θαηαθαηηθή δήισζε.

41

Βι.Αλ.Σακακίδε φπ.π., ζει.109επ
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Σν δίιεκκα, θαη ηελ πεξίπησζε απηή, έρεη σο εμήο: Θα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ
ΚΠνιΓ θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 988 § 1 εδ.α’ ΚΠνιΓ ή ζα ππεξηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 87,88 θαη 89 ηνπ λ.δ. ηεο 17εο Ηνπιίνπ ηνπ 1923 << πεξί εηδηθώλ δηαηάμεσλ επί
αλσλύκσλ εηαηξηώλ>>;
χκθσλα κε ηελ πξψηε εθδνρή <<Αλ ν ηξίηνο δειψζεη πσο ε απαίηεζε πνπ θαηαζρέζεθε
ππάξρεη θαη είλαη επαξθήο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ εθείλνο ή εθείλνη πνπ επέβαιαλ ηελ
θαηάζρεζε, ν ηξίηνο νθείιεη, αθνχ πεξάζνπλ νθηψ εκέξεο αθφηνπ ε θαηάζρεζε
θνηλνπνηήζεθε ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε εθηέιεζε, αλ θαηνηθεί ζηελ Διιάδα, θαη
αθνχ πεξάζνπλ ηξηάληα εκέξεο, αλ θαηνηθεί ζην εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ, λα
θαηαβάιεη ζηνλ θαζέλα απφ εθείλνπο πνπ επέβαιαλ θαηάζρεζε ην πνζφ γηα ην νπνίν έγηλε ε
θαηάζρεζε>>.42
Δπνκέλσο, αλ γίλεη δεθηφ φηη εθαξκνζηέα, ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ηα άξζξα ηνπ
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεί είλαη αξθεηά απιή. ε
πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα ππνβάιιεη θαηαθαηηθή δήισζε σο πξνο ηελ ππφ θαηάζρεζε
απαίηεζε θαη έπεηηα απφ ηελ πάξνδν ηεο νθηαήκεξεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη απφ ηελ §1 ηνπ
άξζξνπ 988, νπφηε θαη γελλάηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ γηα θαηαβνιή, 43 ν δαλεηζηήο πνπ
επέβαιε ηελ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηεο ηξάπεδαο, γίλεηαη δηθαηνχρνο ηεο απαίηεζεο,
Δηδηθφηεξα, αθνχ πεξάζνπλ νθηψ εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζρεζεο ζηνλ θαζνχ ε
εθηέιεζε νθεηιέηε, ζπληειείηαη αλαγθαζηηθή εθρψξεζε ηεο θαηαζρεζείζαο απαίηεζεο πξνο
ηνλ επηζπεχδνληα ηελ θαηάζρεζε δαλεηζηή θαη ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη πιένλ λα θαηαβάιεη ζε
απηφλ, ην πνζφ γηα ην νπνίν δηελεξγήζεθε ε θαηάζρεζε. Αλ κάιηζηα δε ζπκκνξθσζεί κε ηελ
ππνρξέσζε ηεο απηή, ν θαηάζρσλ δαλεηζηήο κπνξεί λα επηζπεχζεη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε εηο
βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο εθηειεζηφ ηίηιν ηελ ζεηηθή δήισζε ηεο.

42

Άξζξν 988 § 1 εδ.ά ΚΠνιΓ

43

Π.Γεζίνπ-Φαιηζή, Γίθαην Αλαγθαζηηθήο Δθηειέζεσο, Δηδηθφ Μέξνο, 2001, ζει.824
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Δάλ φκσο γίλεη δεθηφ φηη ην θεθάιαην Θ’ ηνπ λ.δ. ηνπ 1923 εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη
ζήκεξα εθφζνλ δελ έρεη θαηαξγεζεί ξεηά απφ ηνλ λνκνζέηε, ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
ηεξεζεί έρεη σο εμήο. Ζ Σξάπεδα ζηα ρέξηα ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη θαηάζρεζε σο ηξίηε έρεη
δηθαίσκα εθφζνλ πξνβεί ζε θαηαθαηηθή δήισζε είηε λα θαηαζέζεη ηα θαηαζρεζέληα,
δηθαζηηθά είηε λα αηηεζεί απφ ηνλ πξφεδξν- ζήκεξα πιένλ απφ ην θαηά ηφπνλ αξκφδην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (άξζξν 3
ΔηζΝΚΠνιΓ)44 ηελ άξζε ηεο επηβιεζείζαο θαηάζρεζεο κε ή θαη δίρσο ηελ θαηαβνιή
εγγπήζεσο. Δάλ ε θαηάζρεζε έρεη επηβιεζεί ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ε σο άλσ θαηάζεζε κπνξεί
λα γίλεη ζηελ ίδηα ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ (άξζξν 87).
Ζ δηθαζηηθή θαηάζεζε γίλεηαη επ’ νλφκαηη ηνπ δηθαηνχρνπ θαη, εάλ απηφο απεβίσζε, επ’
νλφκαηη ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ, ρσξίο ξεηή θαηνλνκαζία ηνπο. Δάλ ε εηδνπνίεζε ηνπ
δηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηάζεζε είλαη δπζεπίηεπθηε, παξαιείπεηαη κε άδεηα ηνπ πξνέδξνπ
πξσηνδηθψλ (άξζξν 89)
ηε ζπλέρεηα, ε αλάιεςε ηνπ θαηαηεζέληνο πνζνχ απφ ηνλ θαηάζρνληα δαλεηζηή γίλεηαη,
θαηά ην άξζξν 88 ηνπ λ.δ. ηεο 17εο Ηνπιίνπ/13εο Απγνχζηνπ ηνπ 1923, κφλν κε άδεηα ηνπ
Πξνέδξνπ.
Πεξαηηέξσ, εάλ ε ηξάπεδα έρεη πξνβεί ζε θαηαθαηηθή δήισζε (θαηά ην 983 ΚΠνιΓ)
δηθαηνχηαη λα πξνζαγάγεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο δειψζεσο απηήο ζην αθξναηήξην,
θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο ελαληίνλ ηεο δειψζεσο, ελψ αληίζεηα δελ ππνρξενχηαη λα
εληζρχζεη κε φξθν ηελ παξαπάλσ δήισζε (άξζξν 91).
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαζρέζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπξίδαο
ρξεκαηνθηβσηίνπ, ε ηξάπεδα δηθαηνχηαη κε άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα αλνίμεη ην
ρξεκαηνθηβψηην θαη λα πξνβεί ζε θαηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπξίδαο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ (άξζξν 93).

44

Βι.π.Φπρνκάλε, ΓΔΔ5/2002,ζει.477
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Δηδηθά ε δεκόζηα θαηάζεζε ηνπ άξζξνπ 87.
θφπηκν είλαη ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη <<δηθαζηηθή θαηάζεζε>>, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ην άξζξν 87, δελ πθίζηαηαη πιένλ ζήκεξα σο έλλνηα ζην ηζρχνλ δηθνλνκηθφ δίθαην
αιιά έρεη αληηθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 3 § 1 ΔηζΝΚΠνιΓ, απφ ηε δεκφζηα
θαηάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 45
χκθσλα κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο, ε δεκφζηα θαηάζεζε σο απνζβεζηηθφο ιφγνο ησλ
ελνρψλ, πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε, λα γίλεηαη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο
δηθαηνινγεηηθνχο ιφγνπο πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 427 έσο 434 ΑΚ. Οη ιφγνη
απηνί είλαη ε ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή, θσιχκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ θαη ε εχινγε
αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. 46
Καη λαη κελ ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, ε δεκφζηα θαηάζεζε πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ επηθέξεη ηελ απφζβεζε ηεο νθεηιήο ηεο ηξάπεδαο,
πιελ φκσο είλαη θαλεξφ φηη, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, δελ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 427 έσο 434 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα έγθπξε δεκφζηα θαηάζεζε.
Χο πξνο ην δήηεκα απηφ, θαηαξρήλ ππνζηεξίρζεθε47 φηη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ηεο
ηξάπεδαο λα πξνβεί ζε δεκφζηα θαηάζεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ επηζπεχδνληνο ηελ θαηάζρεζε
δαλεηζηή- έηζη ψζηε λα επέιζεη ε απαιιαγή ηεο απφ ηελ ζρεηηθή επζχλε – δελ πθίζηαηαη ζε
θάζε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίηνπ, αιιά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλάκα
ζπληξέρεη θαη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 427 θαη 434 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηπγράλεη εθαξκνγήο ε απφ ηνλ ΚΠνιΓ πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία.

45

Βι.ζρεηηθά θαη Π.Εαιαρψξε, Γ 2003, ζει.603επ(605),π.Φπρνκάλε,ΓΔΔ 2002, ζει.473επ.(479)
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Βι.αλαιπηηθά Η.Καζηξηψηε, Ζ Γεκφζηα Παξαθαηάζεζε σο απνζβεζηηθφο ιφγνο ησλ ελνρψλ, ζει.115επ. θαη127επ.
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Π.Εαιαρψξεο, Γ34 (2003),ζει.603επ.(604)
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χκθσλα κε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε,48 δεδνκέλνπ φηη δελ ζπληξέρεη θαλέλαο απφ ηνπο
δηθαηνινγεηηθνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, <<ε δεκόζηα θαηάζεζε
ηνπ άξζξνπ 87 ηίζεηαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα>> θαη
ζπλεπψο, θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξε. Πιελ φκσο, ε εξκελεπηηθή απηή παξαδνρή ζα ήηαλ
ηδηαίηεξα αλεπηεηθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, λα γίλεη δεθηφο
έλαο αθφκε απνζβεζηηθφο ησλ ελνρψλ ιφγνο, ε δεκφζηα θαηάζεζε πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα
κε ην λφκν ήηνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ δίραζε ηε ζεσξία φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα θαηάζεζε ηνπ άξζξνπ 87
είλαη ην θαηά πφζνλ απηή απνηειεί ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηα
ρέξηα ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε. Τπνζηεξίρζεθαλ θαη νη δχν απφςεηο. 49
Οξζφηεξν είλαη λα δερηνχκε φηη ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ έρεη πξνβεί ζε θαηαθαηηθή
δήισζε, δελ απνθηάεη επρέξεηα αιιά ππνρξέσζε λα παξαθαηαζέζεη δεκφζηα ην ρξεκαηηθφ
πνζφ γηα ην νπνίν έρεη επηβιεζεί ε θαηάζρεζε. Άιισζηε ε παξαδνρή απηή εκθαλίδεηαη
κάιινλ σο κνλφδξνκνο, ζηελ δεδνκέλε πεξίπησζε, θαζψο ε άιιε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη
ζηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, είλαη λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην
ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, πξάμε πξνθαλψο αδηθαηνιφγεηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε
ππνβιεζεί ζεηηθή δήισζε εθ κέξνπο ηεο. 50

Δηδηθά ε δηθαζηηθή άδεηα ηνπ άξζξνπ 88.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί απφ ηελ
Σξάπεδα δεκφζηα κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ηνλ δαλεηζηή πνπ επηζπεχδεη ηελ θαηάζρεζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, κφλν έπεηηα απφ δηθαζηηθή άδεηο.
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Η.Καζηξηψηε, Γ 38(2007),ζει.66επ.(71)
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Π.Γεζίνπ-Φαιηζή, Γ33(2002),ζει.421επ(454),Λ.Κνηζίξεο,Σηκ.Σνκ.IV,ζει.2942,π.Φπρνκάλεο,

ΓΔΔ 2002,ζει. 473επ.(478)
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Γεδνκέλνπ φκσο φηη ν λνκνζέηεο δε ξπζκίδεη πεξαηηέξσ θακία ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηελ
δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα γηα ηελ αλάιεςε ηνπ
δεκφζηα θαηαηεζέληνο πνζνχ εθ κέξνπο ηνπ δηθαζηεξίνπ, έρνπλ αλαθχςεη ζηελ πξάμε θάπνηα
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά εξσηήκαηα. Απφ απηά ζα μερσξίζνπκε θαη ζα αζρνιεζνχκε, ζηε
ζπλέρεηα, κε ηα πιένλ ζεκαληηθά.51
Καηαξρήλ, ην δήηεκα πνπ αλέθπςε ήηαλ εθείλν ηεο θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηαο θαζψο θαη ηεο
εθαξκνζηέαο δηαδηθαζίαο. ην άξζξν 88 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923 αλαθέξεηαη φηη ε αλάιεςε ησλ
ρξεκάησλ γίλεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα βέβαηα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
δηθαηνχρνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 2§6 ηνπ ηδίνπ λ.δ. σο ηέηνηνο λνείηαη ν Πξφεδξνο
Πξσηνδηθψλ. Απφ ηελ εηζαγσγή φκσο ηνπ ΚΠνιΓ θαη κεηά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3§2 ηνπ
ΔηζΝΚΠνιΓ, αξκφδην είλαη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ην νπνίν κάιηζηα ζα εθδηθάζεη ηελ
ππνβιεζείζα αίηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ ΚΠνιΓ (δηαδηθαζία
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ). Καη επηβάιιεηαη ε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ηεο
αλάγθεο γηα άκεζε θαη ηαρεία επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλ θαη επί ηεο νπζίαο ε απφ ην
δηθαζηήξην ρνξεγνχκελε άδεηα δελ απνηειεί γλήζην αζθαιηζηηθφ κέηξν αιιά κηα αθφκε
πεξίπησζε κέηξνπ ξπζκηζηηθνχ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πνπ ιακβάλνληαη, θαηά θαλφλα,
θαηά ηε δηαδηθαζία απηή.
Πέξαλ απηνχ, δήηεκα γελλήζεθε θαη φζνλ αθνξά ηελ παζεηηθή λνκηκνπνίεζε ζηε δίθε επί
ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 88. Καηά πνηνπ πξνζψπνπ δειαδή πξέπεη λα ζηξέθεηαη ε αίηεζε ηνπ
δηθαηνχρνπ πξνο αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ελεξγεηηθά, ζηε δίθε
απηή, λνκηκνπνηείηαη ν δαλεηζηήο ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ηνπ θαηαβιεζεί ην θαηαζρεζέλ πνζφ
θαη ν νπνίνο αηηείηαη ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο αδείαο. Χο πξνο ην εξψηεκα θαηά πνηνχ
πξνζψπνπ πξέπεη λα απεπζχλεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε φκσο, ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ καο
εκθαλίδεηαη δηραζκέλε.

51
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Αθελφο, κεξίδα ηεο λνκνινγίαο έρεη εθθξάζεη ηελ γλψκε52 φηη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ δελ λνκηκνπνηείηαη παζεηηθά ζηε δίθε απηή, θαζψο είλαη έλα <<απιό όξγαλν
θπιάμεσο>> ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε απηφ δίρσο εμνπζία απφδνζήο ηνπο. Αλη’
απηνχ ε αίηεζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη θαη ζηνλ θαζνχ ε εθηέιεζε νθεηιέηε, ζηνλ νπνίν
δίλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη φζεο ελζηάζεηο δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη
ζην πξνρσξεκέλν απηφ ζηάδην ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Αθεηέξνπ, έρεη ππνζηεξηρζεί θαη ε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε άπνςε φηη ε αίηεζε ηνπ άξζξνπ
88 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923 πξέπεη λα απεπζχλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν έλαληη ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Οχηε ν θαζνχ ε εθηέιεζε αιιά νχηε ε Σξάπεδα εηο ρείξαο ηεο
νπνίαο επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε, λνκηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, παζεηηθά ζηελ
ελ ιφγσ δίθε.
Σέινο, έλα άιιν εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί, ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, σο πξνο ην
ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη ην θαηά πφζνλ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά
ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 88 ηνπ
λ.δ. ηνπ 1923.
πσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, ε δηθαζηηθή απηή άδεηα, λαη κελ εθδίδεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ
δεηήκαηνο, δελ απνηειεί φκσο παξά έλα ξπζκηζηηθφ ηεο εθηέιεζεο κέηξν. 53 Μηα άπνςε
δέρεηαη φηη επηηξέπεηαη- θαη’ εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε απηή-ε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ γηαηί
κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη <<ηέκλεηαη νξηζηηθώο>> ε δηαθνξά, παξά ην γεγνλφο φηη
εθαξκνζηέα είλαη ε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
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Βι.θαηά παξαπνκπή ηνπ Αλ.Σακακίδε,φπ.π., ζει.127επ.
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Η.Καζηξηψηε, Γ 38 (2007) ζει.66επ. (75)
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χκθσλα κε ηελ αληίζεηε-θαη πεηζηηθφηεξε-άπνςε, <<ε αλαγλώξηζε ηεο δπλαηόηεηαο
αζθήζεσο έλδηθνπ κέζνπ θαηά ηεο απνθάζεσο πεξί παξνρήο άδεηαο αλαιήςεσο ηνπ
θαηαζρεζέληνο πνζνύ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε ηαρείαο, απιήο, νιηγνδάπαλεο
νινθιεξώζεσο ηεο ελ γέλεη δηαδηθαζίαο, ώζηε λα ηθαλνπνηεζεί ν θαηάζρσλ δαλεηζηήο>>. 54
Δπνκέλσο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξφθεηηαη γηα ην γλήζην αζθαιηζηηθφ κέηξν ε εθαξκνγή
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο (άξζξα 682 επ.) αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ άξζξνπ 699 ΚΠνιΓ, ζχκθσλα κε ην νπνίν απνθιείεηαη ε
άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά απνθάζεσλ πνπ δέρνληαη ή απνξξίπηνπλ αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ. Δμάιινπ ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο
πνπ παξέρεηαη απφ ηα άξζξα 696 έσο 698 ΚΠνι, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη δηθαζηηθή
πξνζηαζία ζε φπνηνλ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηελ εθδνζείζα απφθαζε.

Οη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο
Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη νπζηαζηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ην θαηά πφζνλ νη
δηαηάμεηο 87 έσο θαη 89 απηνχ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Με αθεηεξία ηηο ίδηεο ζθέςεηο κε εθείλεο πνπ αλαθέξακε σο πξνο ην
άξζξν 90 θαη κε θχξην επηρείξεκα ην φηη δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ξεηά απφ λεφηεξε δηάηαμε
λφκνπ, ε γλψκε πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ πξεζβεχεη φηη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο,
απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη κεζνιαβήζεη ξεηή θαηάξγεζή ηνπο απφ ηνλ λνκνζέηε, παξακέλνπλ
δεζκεπηηθέο.
Γε ιείπεη βέβαηα θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ δέρεηαη φηη δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί πξφζεζε
ηνπ λνκνζέηε γηα δηαηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 1923 θαζψο θάηη ηέηνην ζα επέθεξε ηε
ζπξξίθλσζε εθαξκνγήο θαη ηε δηάζπαζε ηνπ ΚΠνιΓ ζην ζέκα ηεο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο
ηξίηνπ.55
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Αλ.Σακακίδεο, φπ.π., ζει.126επ
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Π.Μάδεο, ΝνΒ 50 (2002), ζει.637επ.(653)
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Γεγνλφο είλαη φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. ηνπ 1923 έρεη πξνθαιέζεη ζηελ
πξάμε πιεζψξα δπζρεξεηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΠνιΓ
ε νπνία εκθαλίδεηαη απινχζηεξε, νηθνλνκηθφηεξε, ηαρχηεξε αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεξε.
Πεξαηηέξσ, ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ δηεζλή δηθαηηθφ ρψξν είλαη56 ε ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάζρεζεο ησλ απαηηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ
δαλεηζηή δίρσο ηελ έθδνζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρεη
ζπκκνξθσζεί θαη ην λέν ζχζηεκα επηβνιήο θαηάζρεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΠνιΓ ην
νπνίν θαηήξγεζε ηελ επηθχξσζε ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίηνπ απφ ην δηθαζηήξην πνπ
πξνέβιεπε ε πξντζρχνπζα ΠνιΓ.
Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ έσο
ζήκεξα πηνζεηήζεη εληαία ζηάζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Κάπνηα δέρνληαη ηελ
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 1923 θαη θαηά ζπλέπεηα πξνβαίλνπλ
ζε δεκφζηα θαηάζεζε ηνπ ππφ θαηάζρεζε πνζνχ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,
γεγνλφο πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ επηζπεχδνληα δαλεηζηή, θαη θάπνηα άιια πξνρσξνχλ ζηελ
άκεζε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζηνλ ηειεπηαίν έπεηηα απφ ηελ πάξνδν ηνπ νθηαεκέξνπ φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 988 ΚΠνιΓ.

Ννκνινγηαθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο
χκθσλα φκσο κε ηελ λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ καο, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε,
εθαξκνζηέα είλαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 87 επ. ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ έρεη
δηαηεξεζεί κε ην άξζξν 52 αξηζ. 3 ηνπ ΔηΝΚΠνιΓ, ελψ ηα άξζξα ηνπ ΚΠνιΓ (982 επ.)
εθαξκφδνληαη κφλν ζπκπιεξσκαηηθά θαη ε ηζρχο ηνπο είλαη άκεζε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ πθίζηαληαη θελά, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 42 § 3 θαη 53 § 2 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923.
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Αλ.Σακακίδεο, φπ.π., ζει.120
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Δηδηθφηεξα, ε ππ’ αξηζ. 938/2004 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, αθνχ δέρζεθε ηελ
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 1923, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη
ν δπλάκεη λφκηκνπ ηίηινπ δηθαηνχρνο κίαο απαίηεζεο, λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη απφ ην
δηθαζηήξην ηελ αλάιεςε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαζρεζεί ζηα ρέξηα αλψλπκεο
ηξαπεδηθήο εηαηξείαο σο ηξίηεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ σο ζπλέπεηα ηεο θαηαζρέζεσο, ε
Σξάπεδα πξνέβε ζηελ δεκφζηα θαηάζεζε ηνπ θαηαζρεζέληνο πνζνχ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, <<από θαη δηα ηεο παξαθαηαζέζεσο>> ε Αλψλπκε Σξαπεδηθή
Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε έλαληη ηνπ δηθαηνχρνπ θαη δελ λνκηκνπνηείηαη
παζεηηθά ζηελ δίθε κε αληηθείκελν ηελ αλάιεςε ησλ θαηαζρεζέλησλ. Ζ ζρεηηθή αίηεζε
πξέπεη λα απεπζπλζεί κφλν θαηά ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ην νπνίν κε
δηθαζηηθή δηαηαγή ζα ππνρξεσζεί λα απνδψζεη ηα θαηαζρεζέληα.
Χο πξνο ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.δ. ηνπ 1923, ε λνκνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππ’
αξηζ. 367/2001 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ έθξηλε φηη <<Η δηάηαμε ηνπ
αλσηέξσ άξζξνπ δε ζεζπίδεη αλεπίηξεπην εκπόδην εθηειέζεσο ηειεζίδηθεο απνθάζεσο θαη δελ
είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2§ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 14§ 1 ηνπ δηεζλνύο ζπκθώλνπ
γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα… ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηάηαμε ηεο §1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
Επξσπατθήο Σπκβάζεσο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, θαζόζνλ δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή
όισλ απηώλ ησλ εγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε δηάηαμε απηή ησλ αξρώλ ηεο δίθαηεο δίθεο, ηεο
δεκνζηόηεηαο, θαη ηδίσο ηεο ινγηθήο δηάξθεηαο ηεο δίθεο θαη ηελ πεξηνπζηαθή δηαθάλεηα ηνπ
νθεηιέηε, ώζηε λα κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε αλαγθαία πιεξνθόξεζε ηνπ δαλεηζηή, κε ζεβαζκό
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ νθεηιέηε ζε όηη αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα>>
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ

Ο ζεζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ δελ ζπληζηά πξσηνηππία ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ
αιιά είλαη αλαγλσξηζκέλνο θαη ζηηο ινηπέο έλλνκεο ηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.
Αληίζεηα, πξσηνηππία απνηεινχζε κέρξη πξφηηλνο ε ζχλδεζε ζηελ εγρψξηα έλλνκε ηάμε, πνπ
είρε θαζηεξψζεη ε λνκνινγία, ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κε ην αθαηάζρεην
απηψλ.57 Καηαξράο, ην ηξαπεδηθφ απφξξεην ζηνλ ινηπφ επξσπατθφ ρψξν έρεη δηακνξθσζεί σο
πεξηζζφηεξν ζρεηηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν πειάηεο ηεο Σξάπεδαο δχλαηαη λα απνδεζκεχζεη
ηελ ηειεπηαία απφ ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο πνπ έρεη κε ζρεηηθή εληνιή ηνπ θαη λα παξέρεη
απηή γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ηδηψηεο. 58 Παξάιιεια, ε θαζηέξσζε ηνπ
είλαη ηφζν εζηκηθή φζν θαη λνκηθή, αθνχ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ έλλνκσλ ηάμεσλ
ε παξαβίαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη
πξνζηίκσλ.59 Αθφκε, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
δηάξθεηαο ηεο νηθνλνκηθήο ζρέζεσο πνπ ζπλδέεη ηνλ πειάηε κε ηελ Σξάπεδα, αιιά εθηείλεηαη
ηφζν ζηνλ πξν φζν θαη ζην κεηά απηήο ρξφλν. 60

57

Βι.Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λ.2915/2001,φπ.π.,ζει.836
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Λπθνχξεο, Σν ηξαπεδηθφ απφξξεην ζηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ-Ρπζκίζεηο θαη ζπγθξίζεηο, ΠεηξΝ 1986, ζει.362

59

Λπθνχξεο, φπ.π.ΠεηξΝ1986,ζει.336-338

60

Λπθνχξεο, φπ.π.ΠεηξΝ1986,ζει.340-341
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εκαληηθφ βήκα ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα εληαία ξχζκηζε σο πξνο ην ηξαπεδηθφ
απφξξεην απνηειεί ε πξφζθαηε πκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, αθελφο,

θαη ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο, αθεηέξνπ, γηα ηελ

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πκθσλίαο κεηαμχ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη ε επέθηαζε ηεο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηεο δηθαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζηνλ πνηληθφ

(ηδίσο) ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 (άξζξν 1 ηεο πκθσλίαο). Δηδηθά ην άξζξν 32
ηεο πκθσλίαο θαζηεξψλεη ην επηηξεπηφ ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο πξνο ην αηηνχλ ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή,
εθφζνλ φκσο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηεο πκθσλίαο. Οη πιεξνθνξίεο
πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνλ εληνπηζκφ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ ζε
Σξάπεδεο εγθαηεζηεκέλεο ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε
αίηεζε φζν θαη ηνλ εληνπηζκφ ζπλαιιαγψλ θαη ηξαπεδηθψλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ
πεξηζζφηεξσλ ινγαξηαζκψλ (άξζξν 31 § 1 ηεο πκθσλίαο). Μάιηζηα, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, νθείινπλ λα κελ
απνθαιχπηνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πειάηε ηνπο ή ζε άιινπο ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή έξεπλαο
θαηφπηλ αηηήζεσο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθπβεπζεί ην
απνηέιεζκα (άξζξν 31 § 3 ηεο πκθσλίαο). Γηα ην νξηζκέλν ηεο αηηήζεσο παξνρήο
ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ απαηηείηαη:
α)πξνζδηνξηζκφο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζεκειηψδε
ζεκαζία γηα ηε δηεμαγφκελε έξεπλα,
β)πξνζδηνξηζκφο ησλ ιφγσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πηζαλνινγείηαη φηη Σξάπεδεο εγθαηεζηεκέλεο
ζην θξάηνο κέινο θαηέρνπλ ινγαξηαζκνχο ηνπ αηφκνπ γηα ην νπνίν δηεμάγεηαη έξεπλα,
γ)θνηλνπνίεζε θάζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο αηηήζεσο (άξζξν 31 § 4 ηεο
πκθσλίαο).Σέινο, ε ζεκαληηθή επηζήκαλζε βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ
31 ηεο πκθσλίαο, θαηά ηελ νπνία ε επίθιεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζπληζηά ιφγν κε ζπλεξγαζίαο σο πξνο ηελ αίηεζε ακνηβαίαο
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ζπλδξνκήο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Ζ ξχζκηζε απηή κνηάδεη αξθεηά πξσηνπνξηαθή,
ηδίσο σο πξνο ηε δέζκεπζε θαη ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο κε ην πεξηβφεην ηξαπεδηθφ
απφξξεην, πνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ζχλαςε ηεο πκθσλίαο ζεσξνχληαλ
άηξσην.61
Χο πξνο ηελ

θαηάζρεζε θαηαζέζεσλ εηο ρείξαο Σξαπέδεο σο ηξίηεο, απηή δελ

ζπλαληνχζε (νχηε ζπλαληάεη)απξφζθνπηα εκπφδηα, αληίζηνηρα κε εθείλα πνπ είραλ ηεζεί απφ
ηε λνκνινγία ηεο ρψξαο καο, θαη ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ ηάρηζηε
θαη πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεξκαλία(άξζξν 840 Γεξκ.
ΚΠνιΓ),ζηελ πεξίπησζε θαηαζρέζεσο εηο ρείξαο Σξαπέδεο σο ηξίηεο, εθείλε ππέρεη
ππνρξέσζε πιεξνθνξήζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηεο γεξκαληθήο ξπζκίζεσο είλαη
ζεκειησκέλε, αλ ππάξρνπλ ηξίηνη πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα επί ηεο θαηαζέζεσο θαζψο θαη εάλ ε
θαηάζεζε έρεη ήδε θαηαζρεζεί απφ άιινπο δαλεηζηέο. 62 ε αληηζηνηρία πξνο ην δηθφ καο
δίθαην, ε επηβνιή θαηαζρέζεσο επί ηνπ ππνινίπνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ εηο ρείξαο
Σξαπέδεο, ζην γεξκαληθφ δίθαην, ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ απαγφξεπζε δηαζέζεσο ηνπ ελ ιφγσ
ππνινίπνπ απφ ηνλ θάζνπ ε εθηέιεζε νθεηιέηε φζν θαη ηελ απαγφξεπζε θαηαβνιήο ηνπ
θαηαζρεζέληνο πνζνχ απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ θαηαζέηε (άξζξν 829 § 1 Γεξκ. ΚΠνιΓ).63
Απφ ηελ άιιε, ζην γαιιηθφ δίθαην ν Δηζαγγειέαο ππνρξεψλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
φια ηα κέζα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ Σξαπεδψλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ

ινγαξηαζκνί ηνπ

νθεηιέηε, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ην δηθαζηηθφ επηκειεηή πνπ θαηέρεη ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν ηνπ
δαλεηζηή, ελψ ε κε απάληεζε ηνπ πξψηνπ ζηελ αίηεζε ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ζεκαίλεη φηη
νη ελέξγεηέο ηνπ απέβεζαλ άθαξπεο.64 Δηδηθφηεξα, ε Σξάπεδα έρεη ππνρξέσζε, θαη’ εθαξκνγήο
ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 559 Γαιι. ΚΠνιΓ, λα ρνξεγήζεη ζην δηθαζηηθφ επηκειεηή πνπ
δηελεξγεί ηελ θαηάζρεζε πιεξνθνξίεο γηα ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηνλ νπνίν αθνξά ε
θαηάζρεζε, ελψ δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ρνξεγήζεη αληίγξαθν φιεο ηεο θηλήζεσο ηνπ
ινγαξηαζκνχ γηα ρξφλν κάιηζηα πξνγελέζηεξν ηεο θαηαζρέζεσο.65 πσο θαη ζηε Γεξκαλία,
έηζη θαη ζηε Γαιιία ε επηβνιή ηεο θαηαζρέζεσο νδεγεί ζην πάγσκα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη
ζηελ απαγφξεπζε δηαζέζεσο ηνπ θαηαζρεζέληνο πνζνχ.
61

Βι.Γεζίνπ-Φαιηζή, νπ. Γ 2002, ζει.440
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Λπθνχξεο, νπ. ΠεηξΝ 1986, ζει.346
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Τπφ ην θξάηνο ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, ε Σξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζρεηηθή δηθαζηηθή δηαηαγή, πνπ εθδίδεηαη, γηα ηελ θαηάζρεζε ηνπ
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απαίηεζε ηνπ δαλεηζηή ηνπ νθεηιέηε 66 θαη κάιηζηα ε επίδνζε
πξνο ηελ πξψηε ηεο δηθαζηηθήο δηαηαγήο πεξί θαηαζρέζεσο ζεσξείηαη αίηεκα ππνβαιιφκελν
απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν ηνπ ινγαξηαζκνχ. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί φηη ε επίδνζε ηεο
πξναλαθεξφκελεο δηθαζηηθήο δηαηαγήο ζηελ Σξάπεδα επηθέξεη θαηάζρεζε επί πάζεο νθεηιήο
απηήο πξνο ηνλ θαζνχ ε εθηέιεζε ε νθεηιέηε, είηε είλαη εθθαζαξηζκέλε θαηά ην ρξφλν
επηβνιήο ηεο θαηαζρέζεσο είηε θαζίζηαηαη εθθαζαξηζκέλε κεηά ηελ επηβνιή απηήο.
ε δεηλφηεξε λνκηθή ζέζε βξίζθεηαη ε Σξάπεδα σο Σξίηε ζην νιιαλδηθφ δίθαην, θαζψο
ε άξλεζε ηεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ππνζέζεηο θαηαζρέζεσλ εηο ρείξαο ηεο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ θαηαδίθε ηεο ζηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ επί ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ε
θαηάζρεζε (άξζξν 741 Οιιαλδ. ΚΠνιΓ).67 ηελ Ηηαιία, νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνρξενχηαη λα
παξάζρεη ε Σξίηε Σξάπεδα πεξηνξίδνληαη ζηελ χπαξμε επαξθνχο θαηαζέζεσο γηα ηελ θάιπςε
ηεο απαηηήζεσο ηνπ θαηάζρνληνο δαλεηζηή θαη δελ επεθηείλνληαη ζε φια ηα πνζά ησλ
θαηαζέζεσλ ηνπ νθεηιέηε.68 Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ πνξηνγαιηθνχ
δηθαίνπ (άξζξν 861 Πνξη. ΚΠνιΓ) ην δηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί απφ ην
πηζησηηθφ ίδξπκα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ νθεηιέηε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φκσο φηη ν επηζπεχδσλ δαλεηζηήο πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην ινγαξηαζκφ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2915/2001 ν λνκνζέηεο πέηπρε ηελ επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο ηνπ επηηξεπηνχ ή κε ηεο θαηάζρεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηδησηψλ σο κέζν
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ επί πνιιά ρξφληα απαζρφιεζε θαη δίραζε
ηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία. ήκεξα, φηαλ επηβάιιεηαη θαηάζρεζε ρξεκάησλ ή θαη θάζε
άιιεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο, εηο ρείξαο Σξάπεδαο σο ηξίηεο, απηή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
πξνβεί ζηε δήισζε ηνπ άξζξνπ 985 ηνπ ΚΠνιΓ. Γίρσο λα ηίζεηαη δήηεκα παξαβίαζεο ηνπ
απνξξήηνπ πνπ ηελ δεζκεχεη απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο θαζψο απηφ αίξεηαη κε ην άξζξν 24.
ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ πξνθαλή ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ
δεηήκαηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζηε ρψξα καο. Δπνκέλσο, θπξίσο ε ιήςε κέηξσλ
δηακέζνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ‘’ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο
αζθάιεηαο’’ δεκηνπξγνχλ πνηθίια εξσηήκαηα φρη κφλν απφ πιεπξάο παξαβίαζεο ή κε
ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη απφ πιεπξάο, ζηελφηεξα, ηνπ ξφινπ ησλ
ηξαπεδψλ ζηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα.
Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζα έρεη σο βέβαην
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε
εμειίμεηο άιιεο ηάμεσο πνπ αθνξνχλ ι.ρ. ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ζπκπηέδνπλ ην
θφζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηα θάησ αλαξσηηέηαη θαλείο, λνκίδσ εχινγα, πνην
ζα είλαη ην κνληέιν κηαο ζχγρξνλεο ηξάπεδαο ζην κέιινλ. Σν απνηέιεζκα ίζσο είλαη φηη νη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζα ηππνπνηήζνπλ εληειψο ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ θιαζηθψλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα έηζη λα ζπγθξαηεζεί θαη ην θφζηνο. Καηά ηα ινηπά νη
‘’ζχγρξνλεο’’ ηξάπεδεο ζα ιεηηνπξγνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε, σο

γξαθεία

πιεξνθνξηψλ, επηθνξηηζκέλα κφλν κε ην βάξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, ζπλδεδεκέλα
πξνο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη κε άκεζε ζχλδεζε πξνο
ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. Σν εκπφξην ηνπ ρξήκαηνο – ε θιαζηθή
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ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή – ίζσο έηζη αζθεζεί ζην κέιινλ απφ θνξείο θπξίσο επελδπηηθνχο κε πην
ξηςνθίλδπλν θαη ελ δπλάκεη απνδνηηθφ ηξφπν, ρσξίο ηηο δεζκεχζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ
ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ θνηλνχ.

54

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
 Γεζίνπ- Φαιηζή, Ζ θαηάζρεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξηλ θαη κεηά ην
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