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Ι. Εισαγωγικά
Ήδη από την έκδοση των πρώτων απο-
φάσεων επί αγωγών σχετικά με δάνεια 
σε ελβετικό φράγκο, φάνηκε ότι αποκρυ-
σταλλώνεται με μεγάλη ταχύτητα το νο-
μικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα διεξα-
γόταν ο επιστημονικός διάλογος. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι συμβάσεις αυτές προβλέ-
πουν κατά κανόνα – και με ελάχιστες δια-
φορές στη διατύπωση ανά τράπεζα – ότι 
η εκπλήρωση της παροχής από τον οφει-
λέτη, δηλαδή η καταβολή των μηνιαίων 
δόσεων ή η εξόφληση μέρους ή ολόκλη-
ρου του υπολειπόμενου κεφαλαίου, θα 
γίνεται είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευ-
ρώ. Στην περίπτωση που εξετάστηκε από 
τον Άρειο Πάγο, το περιεχόμενο του όρου 
είχε ως εξής: «ο οφειλέτης υποχρεούται 
να εκπληρώνει τις εντεύθεν υποχρεώσεις 
του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα 
της χορήγησης, είτε σε ευρώ, με βάση 
την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσμα-
τος χορήγησης την ημέρα καταβολής».

Το ζήτημα, λοιπόν, ήταν αν ο συμβατι-
κός όρος που προβλέπει την παραπά-
νω ρύθμιση είναι νόμιμος ή άκυρος, ως 
καταχρηστικός σύμφωνα με το άρθρο 2 
Ν. 2251/1994 σχετικά με τους γενικούς 
όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) και τα στάδια 
ελέγχου τους. Αν ο όρος αυτός κριθεί κα-
ταχρηστικός, τότε μένει αρρύθμιστο το 
ζήτημα του νομίσματος, στο οποίο πρέ-
πει να εκπληρώνεται η παροχή. Αυτό ση-
μαίνει ότι στη σύμβαση υπάρχει ένα κε-
νό, σχετικά με το νόμισμα εκπλήρωσης 
της παροχής. Όπως έχει γίνει επανειλημ-
μένως δεκτό, η διαταραγμένη συμβατι-
κή ισορροπία θα αποκατασταθεί μόνο αν 
καλυφθεί το κενό αυτό με τέτοιο τρόπο, 
ώστε η εκπλήρωση της παροχής να γίνε-
ται μεν σε ελβετικό φράγκο, αλλά με βά-
ση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την εκτα-

μίευση του δανείου, δηλαδή πριν ισχυρο-
ποιηθεί τόσο πολύ το ελβετικό φράγκο 
έναντι του ευρώ.

Είναι γεγονός ότι η νομολογία, όπως και 
η θεωρία, ασχολήθηκε και με άλλες νο-
μικές βάσεις1. Η συντριπτική πλειοψη-
φία, όμως, των αποφάσεων που δέχτη-
καν τις σχετικές αγωγές, ελέγχοντας το 
κύρος του εν λόγω ΓΟΣ και κρίνοντας ότι 
είναι καταχρηστικός και επομένως άκυ-
ρος, προέβησαν σε πλήρωση του κενού 
με συμπληρωτική ερμηνεία, με βάση την 
ισοτιμία που ίσχυε κατά τη χρονική στιγ-
μή της εκταμίευσης του δανείου.

Από τη στιγμή που το ενδιαφέρον της 
νομολογίας μονοπώλησε το ζήτημα του 
ελέγχου του κύρους των όρων που κα-
θορίζουν το νόμισμα πληρωμής, στον πυ-
ρήνα των νομικών συζητήσεων βρέθηκαν 
δύο κεντρικά ερωτήματα. Πρώτον, αν ο 
έλεγχος του όρου είναι επιτρεπτός, δε-
δομένου ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει 
το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 
ΑΚ 291 (δηλωτικός όρος). Σύμφωνα με 
την ΑΚ 291: «Όταν πρόκειται για χρημα-
τική οφειλή σε ξένο νόμισμα που πρέπει 
να πληρωθεί στην ημεδαπή ο οφειλέτης, 
αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει δι-
καίωμα να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα 
με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νο-
μίσματος στο χρόνο και τον τόπο της πλη-
ρωμής». Η διάταξη αυτή καθιερώνει τη 
λεγόμενη νομιναλιστική αρχή, σύμφωνα 
με την οποία ο οφειλέτης φέρει τον κίν-
δυνο της μείωσης της πραγματικής αξίας 
του νομίσματος2.

1.  Για σύντομη κριτική επισκόπηση βλ. Γιοβανό-
πουλο, Προστασία του δανειολήπτη στα δά-
νεια σε αλλοδαπό νόμισμα, ΕπισκΕΔ 2014, 
647 επ., για εκτενέστερη κριτική βλ. Χασά-
πη, Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 2016.

2.  Με άλλα λόγια, η ονομαστική αξία του νομί-
σματος παραμένει αμετάβλητη, έστω και αν η 

Δεύτερον, σε περίπτωση που επιτραπεί 
ο έλεγχος, αν ο όρος κρίνεται ως κατα-
χρηστικός ή όχι. Η Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, με την απόφαση με αριθ. 4/2019, 
έκρινε ουσιαστικά επί του πρώτου ζητή-
ματος, χωρίς να χρειαστεί να προχωρή-
σει στην εξέταση του δεύτερου. Η πλειο-
ψηφία της Ολομέλειας έκρινε, λοιπόν, ότι 
ο εν λόγω όρος είναι δηλωτικός, επομένως 
δεν μπορεί να ελεγχθεί ως καταχρηστικός. 

ΙΙ. Κριτική παρουσίαση της θέσης 
της πλειοψηφίας, από τη σκοπιά του 
ουσιαστικού δικαίου
1. Η εξαίρεση των δηλωτικών όρων 
Εισαγωγικά, πρέπει να επισημανθεί ότι 
στο άρθρο 2 Ν. 2251/1994 δεν προβλέ-
πεται εξαίρεση από τον έλεγχο καταχρη-
στικότητας ενός όρου, όταν αυτός επα-
ναλαμβάνει το περιεχόμενο νομοθετι-
κής διάταξης. Αντίθετα, τέτοια εξαίρε-
ση προβλέπεται μόνο στο άρθρο 1 παρ. 
2 της Οδηγίας 93/13 «σχετικά με τις κα-
ταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές», ενσωμά-
τωση της οποίας αποτελεί το άρθρο 2 Ν. 
2251/1994. Η εξαίρεση αιτιολογείται από 
την εκτίμηση του κοινοτικού νομοθέτη ότι 
οι δεσμευτικοί κανόνες των εθνικών νο-
μοθεσιών δεν περιέχουν καταχρηστικές 
ρήτρες3. Η πλειοψηφία συντάχθηκε με 
τη μάλλον κρατούσα άποψη ότι η εξαίρε-
ση πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση 
του άρθρου 2, σύμφωνα με την εναρμο-
νισμένη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία 
της διάταξης. 

Ως προς το ζήτημα αυτό, αξιοσημείωτη 
είναι η κρίση πέντε μελών της Ολομέλει-

πραγματική αξία του μεταβάλλεται.
3.  Έτσι στο Προοίμιο Οδηγίας, σκέψη 13. Βλ. και 

Δέλλιο, Γενικοί Όορι Συναλλαγών, 2013, 189.
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ας ότι η εξαίρεση των δηλωτικών όρων δε 
μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο και ότι 
η σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία δεν 
μπορεί να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
οι δηλωτικοί όροι εξαιρούνται από τον 
έλεγχο καταχρηστικότητας. Η κρίση αυ-
τή εκκινεί από την πάγια θέση ότι οι εξαι-
ρέσεις στη νομοθεσία προστασίας κατα-
ναλωτή πρέπει να ερμηνεύονται συσταλ-
τικά4. Εφόσον η Οδηγία 93/13 είναι ελάχι-
στης εναρμόνισης, παρέχοντας στον εθνι-
κό νομοθέτη την ευχέρεια να θεσπίζει αυ-
στηρότερους κανόνες, με στόχο τη μέγι-
στη προστασία του καταναλωτή, η παρά-
λειψη μεταφοράς της εξαίρεσης στο εθνι-
κό δίκαιο ήταν σκόπιμη επιλογή, ακριβώς 
για να εξυπηρετήσει το στόχο αυτό.

2. Η συσταλτική ερμηνεία της εξαίρεσης
Η αρχή της συσταλτικής ερμηνείας των 
εξαιρέσεων, στο πεδίο του δικαίου προ-
στασίας του καταναλωτή, δεν έχει συνέ-
πειες μόνο στην ισχύ της εξαίρεσης στο 
εθνικό δίκαιο, αλλά – και κυρίως – στην 
ίδια την εφαρμογή της, εφόσον γίνει δε-
κτή η άποψη της πλειοψηφίας της Ολομέ-
λειας. Βασική απόρροια της συσταλτικής 
ερμηνείας είναι ότι η εξαίρεση ρητρών 
που επαναλαμβάνουν διατάξεις αναγκα-
στικού ή ενδοτικού δικαίου από τον έλεγ-
χο καταχρηστικότητας εφαρμόζεται μόνο 

4.  Δ ικΕΕ,  απόφ.  της  10.9.2014,  υπόθ. 
Kusionnova/SMART Capital, 34/13, σκέψη 77.

όταν για το εκάστοτε κρινόμενο ζήτημα, 
η συγκεκριμένη συναλλαγή που ρυθμίζε-
ται από τον εξεταζόμενο ΓΟΣ ανταποκρί-
νεται πλήρως στο ρυθμισμένο από το νό-
μο συμβατικό πρότυπο. Δεν αρκεί δηλα-
δή να ταυτίζεται το περιεχόμενο του ΓΟΣ 
με το περιεχόμενο νομοθετικής διάταξης. 
Θα πρέπει παράλληλα το βιοτικό γεγονός 
που ρυθμίζει ο ΓΟΣ να ρυθμίζεται από τη 
νομοθετική διάταξη, το περιεχόμενο της 
οποίας επαναλαμβάνει ο ΓΟΣ.

Η πλειοψηφία δε φαίνεται να σταθμίζει 
τη σημασία της παραπάνω ερμηνευτικής 
μεθοδολογίας. Καταρχάς, για όρο σύμ-
βασης δανείου σε ελβετικά φράγκα που 
επαναλάμβανε διάταξη ενδοτικού δικαί-
ου, το ΔικΕΕ έκρινε ότι εναπόκειται στο 
εθνικό δικαστήριο να εκτιμήσει, λαμβά-
νοντας υπόψη τη φύση, την όλη οικονο-
μία και τους όρους των οικείων συμβά-
σεων δανείου, καθώς και το νομικό και 
το πραγματικό πλαίσιο στο οποίο αυτές 
εντάσσονται, αν η επίμαχη στην υπόθεση 
της κύριας δίκης ρήτρα, βάσει της οποίας 
το δάνειο πρέπει να εξοφληθεί στο ίδιο 
νόμισμα με εκείνο στο οποίο χορηγήθη-
κε, απηχεί διατάξεις αναγκαστικού δικαί-
ου της εθνικής νομοθεσίας5. 

Στην υπόθεση Andriciuc, ο επίδικος συμ-
βατικός όρος σύμβασης στεγαστικού δα-
νείου σε ελβετικά φράγκα όριζε ότι ο ο 

5.  Απόφ. της 20.9.2017, υπόθ. Andriciuc vs 
Banca Romaneasca SA, C-186/16, σκ. 30.

δανειολήπτης υποχρεούται να εξοφλεί 
τις μηνιαίες δόσεις του δανείου στο ίδιο 
νόμισμα με εκείνο στο οποίο είχαν συνο-
μολογηθεί οι συμβάσεις, δηλαδή σε ελ-
βετικό φράγκο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με 
τη νομιναλιστική αρχή που καθιερώνει6 
το άρθρο 1578 του ρουμανικού αστικού 
κώδικα, προβλέπεται ότι «Η υποχρέωση 
που απορρέει από τη λήψη χρηματικού 
δανείου περιορίζεται πάντοτε στο αριθ-
μητικό ποσόν που ορίζεται στη σύμβαση. 
Αν διαπιστωθεί αύξηση ή μείωση της αξίας 
του νομίσματος πριν από τη λήξη της προ-
θεσμίας καταβολής, ο οφειλέτης υποχρε-
ούται να εξοφλήσει το ποσό του δανείου 
και οφείλει να το πράξει μόνο στο νόμιμο 
κατά τον χρόνο της καταβολής νόμισμα». 

Η απόφαση Andriciuc έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για εξεταζόμενο ζήτημα, καθώς 
παρά το γεγονός ότι τόσο ο επίμαχος ΓΟΣ 
όσο και η συνδεόμενη νομοθετική διάτα-
ξη εκφράζουν τη νομιναλιστική αρχή και 
κατανέμουν το βάρος υποτίμησης του 
ρουμανικού νομίσματος στον οφειλέτη, 
το ΔικΕΕ επισημαίνει αφενός την ανάγκη 
στενής ερμηνείας της εξαίρεσης και αφε-
τέρου τα κριτήρια εκτίμησης σχετικά με 
το δηλωτικό ή μη χαρακτήρα του ΓΟΣ. Οι 
κατευθύνσεις αυτές του ΔικΕΕ έχουν την 
έννοια ότι ο έλεγχος του κύρους των δη-
λωτικών όρων είναι επιτρεπτός, όταν το 
περιεχόμενό τους προσομοιάζει ή και ταυ-
τίζεται μεν με το περιεχόμενο νομοθετι-
κών διατάξεων, αλλά τα ρυθμιζόμενα βι-
οτικά γεγονότα αποκλίνουν από το ρυθ-
μιστικό πρότυπο που προκρίνεται από το 
νομοθέτη7. Οι παράμετροι αυτές, ωστό-
σο, φαίνεται να μη λαμβάνονται υπόψη 
στην απόφαση της Ολομέλειας. 

3. Ο χαρακτήρας των επίμαχων όρων
Καταρχάς, πρέπει να αναφερθεί ότι ο επί-
μαχος όρος δεν ταυτίζεται γραμματικά 
με το περιεχόμενο της διάταξης της ΑΚ 
291, γεγονός που επισημαίνεται και στην 
ίδια την απόφαση («ένας τέτοιος όρος 
δεν επαναλαμβάνει μεν νοηματικά, απη-
χεί όμως το περιεχόμενο του άρθρου 291 
ΑΚ»). Ο αναιρετικός έλεγχος προσεγγίζει 

6.  Βλ. σκ. 26.
7.  Δέλλιος/Βαλτούδης, Συμβάσεις δανείων σε 

ελβετικό φράγκο – Κύρος γενικών όρων συ-
ναλλαγών και συναφή ζητήματα, ΕπισκΕΔ 
2015, 119, Καράκωστας/Βρεττού, Ο ανοικτός 
έλεγχος των ΓΟΣ στις δανειακές συμβάσεις σε 
ελβετικό φράγκο (γνωμ.), ΕφΑΔ 2015, 109.
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το ζήτημα από τη σκοπιά της διάκρισης 
ανάμεσα στη διαζευκτική ευχέρεια εκ-
πλήρωσης της παροχής και τη διαζευκτι-
κή ενοχή των άρθρων 305 επ. ΑΚ. Η διά-
κριση αυτή έχει θεμελιώδη σημασία για 
την εκτίμηση του όρου ως δηλωτικού ή 
όχι. Προκειμένου να εφαρμοστεί η ΑΚ 291 
πρέπει να υφίσταται οφειλή σε ξένο νό-
μισμα, οπότε ο οφειλέτης μπορεί να επι-
λέξει ανάμεσα στην πληρωμή σε ξένο νό-
μισμα και την πληρωμή σε εγχώριο νόμι-
σμα (διαζευκτική ευχέρεια), υφιστάμενος 
τις συνέπειες τυχόν υποτίμησης του τε-
λευταίου. Αντίθετα, αν δεν έχει συμφω-
νηθεί οφειλή σε ξένο νόμισμα αλλά οφεί-
λονται εξαρχής δύο ή περισσότερες πα-
ροχές, εν προκειμένω σε ελβετικό φρά-
γκο ή ευρώ και ο οφειλέτης επιλέγει η 
παροχή να εκπληρωθεί σε ευρώ, αν επι-
λέγει δηλαδή ότι το δάνειο οφείλεται σε 
ξένο ή εγχώριο νόμισμα, τότε πρόκειται 
για διαζευκτική ενοχή και η ΑΚ 291 δεν 
εφαρμόζεται.

Η ΑΠ Ολ διατυπώνει δύο βασικές παρα-
δοχές: πρώτον, στο επίμαχο δάνειο, η 
οφειλή συμφωνήθηκε εξαρχής σε ελβε-
τικό φράγκο και δεύτερον, ο εξεταζόμε-
νος όρος θεσπίζει διαζευκτική ευχέρεια 
επιλογής του νομίσματος πληρωμής. Ει-
δικότερα, όπως κρίνει η απόφαση: «η 
αναγραφή στον όρο αυτό, ότι ο οφειλέ-
της υποχρεούται να εκπληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο 
νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, 
με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του 
νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της 
καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενο-
χή, κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. 
ΑΚ, παρά τη χρήση της λέξεως υποχρεού-
ται, αφού δεν οφείλονται δύο αλλά μόνο 
μία παροχή, αυτή στο ξένο νόμισμα, και 
απλώς παρέχεται στον οφειλέτη η ευχέ-
ρεια να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα 
της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, που είναι 
πλέον το εθνικό νόμισμα από 1-1-2001, με 
βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του 
νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της 
καταβολής. Κατά συνέπεια, στην περί-
πτωση αυτή δεν έχουν έδαφος εφαρμο-
γής οι διατάξεις των άρθρων 305 επ. ΑΚ 
περί διαζευκτικής ενοχής, ώστε να τίθεται 
ζήτημα επιλογής εκ μέρους του οφειλέ-
τη, εφόσον με τον όρο αυτό δεν του αφέ-
θηκε η επιλογή, αν θα έχει δάνειο σε ξέ-
νο νόμισμα ή σε ευρώ, αλλά εξαρχής έχει 

προβεί στην επιλογή δανείου σε ξένο νό-
μισμα, και του παρέχεται η ευχέρεια να το 
εξοφλήσει είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε 
ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσε-
ως του νομίσματος χορηγήσεως την ημέ-
ρα της καταβολής».

Η κρίση ότι οφείλεται μία παροχή, αυτή 
σε ελβετικό φράγκο, ούτε φαίνεται να 
αιτιολογείται, έστω μέσω ερμηνείας του 
εξεταζόμενου όρου, ούτε αναφέρεται ότι 
συνιστά ανέλεγκτη παραδοχή της προ-
σβαλλόμενης απόφασης8. Ακόμα πάντως 
και αν ισχύει το δεύτερο, δεν ήταν αρκε-
τό ώστε να εμποδίσει τη μειοψηφία της 
Ολομέλειας να διατυπώσει αντίθετη κρί-
ση σχετικά με το νόμισμα της παροχής. 
Ορθά έχει επισημανθεί σχετικά ότι από 
παρόμοιους όρους δεν προκύπτει χωρίς 
αμφιβολία ότι το εν λόγω δάνειο ήταν 
δάνειο σε ξένο νόμισμα9, πολύ δε περισ-
σότερο αν ληφθούν υπόψη οι πραγματι-
κές συνθήκες υπό τις οποίες συνάφθηκε η 
σύμβαση (εκταμίευση σε ευρώ, αποπλη-
ρωμή μόνο σε ευρώ, εισοδήματα οφει-
λέτη σε ευρώ κ.τ.λ.). Το γεγονός ότι δεν 
αναφέρεται ρητά στον εξεταζόμενο όρο 
ή σε άλλη συνεκτιμητέα ρήτρα της σύμ-
βασης ότι το νόμισμα της παροχής είναι 
το ελβετικό φράγκο, σε συνδυασμό με 
τις παραπάνω συνθήκες, θα αρκούσαν 
για να θέσουν σε αμφισβήτηση την κρίση 
της πλειοψηφίας. Εξάλλου, καθώς στον 
όρο περιέχεται η λέξη «υποχρεούται», η 
γραμματική του ερμηνεία εύλογα θα οδη-
γούσε στο συμπέρασμα ότι ο όρος προ-
βλέπει διαζευτική ενοχή (υποχρέωση) του 
οφειλέτη και όχι διαζευκτική ευχέρεια. 

Με βάση, λοιπόν, την ερμηνεία του όρου 
και συνεκτιμώντας τις συνθήκες σύναψης 
και ισχύος της σύμβασης, η μειοψηφία 
συμπεραίνει: «Εφόσον κατά τα ιστορού-
μενα στην αγωγή η ενάγουσα, οφειλέτιδα 
του δανείσματος (σε ελβετικά φράγκα), με 
τον επίμαχο όρο, ανέλαβε την υποχρέω-
ση “να εκπληρώνει τις εντεύθεν υποχρε-
ώσεις της προς την Τράπεζα είτε στο νόμι-

8.  Βλ. κριτική στην επιλογή να μην ασκηθεί 
έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, καθώς και 
ως προς τους λόγους αναίρεσης, με αποτέλε-
σμα τον περιορισμό του εκτιμητέου υλικού, 
από Σαμαρά, Η ρήτρα ελβετικού φράγκου σε 
συμβάσεις δανείων – Κριτική παρουσίαση της 
ΑΠ Ολ 4/2019 ΕφΑΔ 2019, 403.

9.  Σπυράκος, Δάνειο σε συνάλλαγμα και προ-
στασία του οφειλέτη, ΔΕΕ 2015, 836, Σαμα-
ράς, ΕφΑΔ 2019, 400 επ.

σμα της χορήγησης, είτε σε ευρώ, με βά-
ση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομί-
σματος χορήγησης την ημέρα καταβολής”, 
συνομολογήθηκε όρος κατά τον οποίο 
ο οφειλέτης, αντί του ληφθέντος δανεί-
σματος (ξένου νομίσματος), οφείλει να 
το αποδώσει διαζευκτικά είτε σε ξένο εί-
τε σε εγχώριο νόμισμα. Πρόκειται, δηλα-
δή, περί διαζευκτικής ενοχής (διαζευκτι-
κής πληρωμής), ρυθμιζόμενης από τα άρ-
θρα 305-315 ΑΚ και όχι για διαζευκτική ή 
υπαλλακτική ευχέρεια, αφού κατά τη ρη-
τή και σαφή αναφορά του επίμαχου όρου 
η διάζευξη προσδιορίζεται ως υποχρέω-
ση και όχι ως μία απλή δυνατότητα ή ευ-
χέρεια του οφειλέτη. Η έννοια του όρου 
αυτού ελέγχεται εν προκειμένω στα πλαί-
σια της έρευνας του νομίμου της αγωγής, 
η οποία γίνεται με βάση τα εξιστορούμενα 
στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Γι’ 
αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, στο στάδιο 
αυτό της έρευνας, ότι η έννοια του επίμα-
χου όρου, παρά τη γραμματική διατύπω-
σή του («υποχρεούται»), είναι διαφορετι-
κή και δη ότι οφειλέτης δεν υποχρεούται, 
αλλά δικαιούται να πληρώσει είτε στο νό-
μισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ, οπότε 
πρόκειται για διαζευκτική ευχέρεια, ανά-
λογη με εκείνη του άρθρου 291 ΑΚ. Η δι-
απίστωση μίας τέτοιας έννοιας, αντίθετης 
με τη σημασία του ρήματος που χρησιμο-
ποιήθηκε, μπορούσε να γίνει μόνο κατά 
την ουσιαστική έρευνα της διαφοράς με τη 
χρήση των ερμηνευτικών κανόνων των δι-
καιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 του 
ΑΚ. Περαιτέρω, αφού κατά τα ιστορούμε-
να στην αγωγή ήδη από την αρχή λειτουρ-
γίας του δανείου αρχικά με την εκταμίευ-
ση αυτού σε ευρώ (σε λογαριασμό εξυπη-
ρέτησης τηρούμενο σε ευρώ) και ακολού-
θως με την καταβολή των εκάστοτε μηνιαί-
ων τοκοχρεολυτικών δόσεων σταθερά από 
το Μάρτιο 2007 μέχρι 4.2.2015 σε ευρώ με 
βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελ-
βετικού φράγκου την ημέρα κάθε καταβο-
λής, τρόπο καταβολής που αποδέχθηκε η 
εναγομένη, η ενάγουσα οφειλέτιδα επέλε-
ξε, ως είχε το δικαίωμα αυτό, αφού στη 
σύμβαση δεν υπήρχε άλλη πρόβλεψη, να 
πληρώνει σε ευρώ, η επιλογή αυτή απλο-
ποίησε για το μέλλον την αρχικά διαζευ-
κτική ενοχή, με αποτέλεσμα να οφείλεται 
αποκλειστικά η επιλεγείσα, δηλαδή μετα-
τράπηκε σε οφειλή αποκλειστικά σε ευρώ. 
Γι’ αυτό ο επίμαχος όρος, εφόσον δεν ταυ-
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τίζεται ούτε απηχεί τη διάταξη του άρθρου 
291 ΑΚ, που προϋποθέτει χρηματική οφει-
λή σε ξένο νόμισμα, δεν συνιστά, κατά τα 
προαναφερόμενα, δηλωτικό όρο της σύμ-
βασης και υπόκειται σε έλεγχο για κατα-
χρηστικότητα».

Κατ’ επέκταση, το ρυθμιστικό περιεχόμε-
νο του όρου ερμηνεύεται ως ρήτρα αξί-
ας συναλλάγματος. Αφού η οφειλή έχει 
απλοποιηθεί σε ευρώ, ο όρος ρυθμίζει τον 
υπολογισμό των καταβολών σε ευρώ με 
βάση την εκάστοτε ισοτιμία του με το ελ-
βετικό φράγκο. Πράγματι, η συνεκτίμηση 
όλων εκείνων των ερμηνευτικά σημαντι-
κών στοιχείων (σκοπός και φύση της σύμ-
βασης, ανάγκη προστασίας του κατανα-
λωτή, στενή ερμηνεία της εξαίρεσης, ει-
δικές συνθήκες που συνοδεύουν τη συ-
γκεκριμένη περίπτωση και πιο συγκεκρι-
μένα ότι το δάνειο εκταμιεύτηκε και απο-
πληρωνόταν μόνο σε ευρώ, με το ελβε-
τικό φράγκο να έχει μόνο λογιστική πα-
ρουσία στη σύμβαση, ότι τα εισοδήματα 
του οφειλέτη ήταν σε ευρώ κ.τ.λ.), οδη-
γεί στη σύμφωνη με την καλή πίστη ερμη-
νεία της σύμβασης ως δανείου με ρήτρα 
αξίας συναλλάγματος, οπότε δεν τίθεται 
θέμα εφαρμογής της ΑΚ 291.

ΙΙΙ. Μετά την ΑΠ Ολ 4/2019: πώς 
διαμορφώνεται πλέον το νομικό τοπίο
Ακόμη και σήμερα, το ερώτημα παραμέ-
νει αναπάντητο: η νομοθετική εξισορρό-
πηση της ΑΚ 291 ανταποκρίνεται στις αξι-
ολογικές ιδιομορφίες των επίδικων συμ-
βάσεων; Με άλλα λόγια, η κατανομή του 
συναλλαγματικού κινδύνου, που προβλέ-
πει η ΑΚ 291, μπορεί να θεωρηθεί αξιο-
λογικά εξισορροπητική, ώστε να μην 
υφίσταται ανάγκη ετερόνομης επέμβα-
σης του δικαστή στη σύμβαση; Αυτό θα 
μπορούσε να ισχύει πράγματι, αν τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (δανειστής και οφει-
λέτης) βρίσκονταν σε διαπραγματευτι-
κή ισορροπία και πληροφοριακή συμμε-
τρία ως προς τις αναλαμβανόμενες υπο-
χρεώσεις. Διότι μόνο αν οι δανειολήπτες 
είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν και 
να (αντι)σταθμίσουν το συναλλαγματικό 
κίνδυνο, σε σχέση με τις οικονομοτεχνι-
κές τους δυνατότητες, θα ήταν αξιολογι-
κά ανεκτή η εφαρμογή της ρυθμιστικής 
στάθμισης της ΑΚ 291. 

Αρκεί μία περιληπτική απαρίθμηση των 
παραγόντων από τους οποίους εξαρτά-

ται η συναλλαγματική ισοτιμία10, ώστε 
να αμφιβάλει κανείς για το αν η ανάλη-
ψη του σχετικού κινδύνου από τους οφει-
λέτες είναι αξιολογικά ανεκτή, ιδίως από 
τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα στην 
τράπεζα να αποκομίσει και επιπλέον κέρ-
δη, πέραν του επιτοκίου, λόγω των μετα-
βολών της ισοτιμίας11. Από τη μια πλευρά, 
ο καταναλωτής ούτε διαθέσιμο κεφάλαιο 
σε ελβετικά φράγκα διαθέτει, ούτε έχει 
τη συμβατική δυνατότητα να αντισταθμί-
ζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο. Από την 
άλλη, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα ανά 
πάσα στιγμή να αντλεί αλλά και να διο-
χετεύει κεφάλαια σε ξένο νόμισμα, ακόμα 
και λογιστικά, πέραν της δυνατότητάς της 
να αντισταθμίζει με πολλαπλούς τρόπους 
τον κίνδυνο (μέσω παραγώγων ανταλ-
λαγής συναλλάγματος και επιτοκίων με 
τη μορφή swaps). Θα μπορούσε, επομέ-
νως, να υποστηριχθεί ότι η εξισορρόπηση 
των συμφερόντων στην οποία προβαίνει 
ο νομοθέτης με τη θέσπιση της ΑΚ 291 δεν 
ανταποκρίνεται αξιολογικά στο συγκεκρι-
μένο τύπο συμβάσεων, ακριβώς επειδή η 
μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύ-
νου στον καταναλωτή δεν είναι ανεκτή, 
χωρίς την παροχή αντίστοιχης ενημέρω-
σης και διαφώτισης, καθώς και ουσιαστι-
κής αντιστάθμισης του.

Δεν αποκλείεται οι παραπάνω αξιολογή-
σεις να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο ατο-
μικών αγωγών. Η απόφαση εξάλλου δε 
διατύπωσε κρίσεις σχετικά με το κύρος 
του όρου, το δίκαιο ή άδικο της μετακύλι-

10.  Πράγματι, η διακύμανση της συναλλαγμα-
τικής ισοτιμίας εξαρτάται από πολλούς και 
δύσκολα προσεγγίσιμους από τον κατανα-
λωτή παράγοντες: α) τις ευρύτερες κοινω-
νικοπολιτικές-οικονομικές συνθήκες, β) τον 
πληθωρισμό, γ) τα κρατικά ισοζύγια πλη-
ρωμών, δ) τα κρατικά ελλείμματα, ε) το εί-
δος των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών σε κάθε κράτος, στ) τις παρεμ-
βάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, ζ) τα επι-
τόκια των καταθέσεων, η) το κρατικό χρέ-
ος, θ) το μέσο εισόδημα, ι) ο νόμος της προ-
σφοράς και της ζήτησης, ια) οι προσδοκίες 
του κοινού. Στα περισσότερα από τα μεγέ-
θη αυτά, όμως, ο μέσος καταναλωτής δεν 
έχει εύκολη πρόσβαση, αλλά ούτε τις γνώ-
σεις και την εμπειρία για να βασίζει τις απο-
φάσεις διαχείρισης που λαμβάνει στην ανά-
λυσή τους. Ωστόσο, η διαχείριση των δανεί-
ων αυτών απαιτεί την παρακολούθηση όλων 
των παραπάνω δεδομένων, ώστε σε κάθε 
στιγμή να είναι δυνατό να ληφθούν ορθολο-
γικές αποφάσεις, όπως πχ. η μετατροπή του 
δανείου σε ευρώ.

11.  Ψυχομάνης, Τραπεζικά στεγαστικά δάνεια 
σε ελβετικά φράγκα, ΔΕΕ 2015, 3.

σης του συναλλαγματικού κινδύνου στον 
οφειλέτη, αν τηρήθηκε η αρχή της δια-
φάνειας κ.τ.λ. Τα ζητήματα αυτά παραμέ-
νουν ανοικτά και αναμένεται να κρίνονται 
in concreto. Δεν αποκλείεται, έτσι, να κρι-
θούν αντίστοιχοι όροι ως καταχρηστικοί, 
ιδίως όταν οι συνεκτιμητέες συνθήκες σύ-
ναψης του δανείου το επιτρέπουν.

Άλλωστε, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα 
ελέγχου του κύρους των σχετικών όρων, 
η παραβίαση από την τράπεζα των κανό-
νων επιμέλειας, πρόνοιας και πληροφό-
ρησης του πελάτη της, κατά την παροχή 
των επίμαχων δανειακών προϊόντων, συ-
νιστά παραβίαση της κατ’ ΑΚ 288 καλής 
πίστης. Η μη τήρηση των επιταγών της 
καλής πίστης, που ούτως ή άλλως θεμε-
λιώνει τα παράνομο της ΑΚ 914 ή του άρ-
θρου 8 Ν 2251/1994, για την ευθύνη του 
παρέχοντος υπηρεσίες, θα αρκούσε για 
τη συνδρομή της διορθωτικής λειτουρ-
γίας της καλής πίστης, ανεξάρτητα από 
το αν η συνέχιση της σύμβασης είναι επα-
χθής για τον οφειλέτη, σε σχέση με την 
οικονομική του δυνατότητα12. Η αντίθεση 
στην καλή πίστη επιτρέπει στο δικαστή-
ριο να επέμβει στο συμβατικό περιεχόμε-
νο, περιορίζοντας την παροχή του οφει-
λέτη στο μέτρο που η τήρηση της σύμ-
βασης θα ανταποκρίνεται στις επιταγές 
της καλής πίστης. Αν, λοιπόν, είχαν τη-
ρηθεί οι κανόνες που εξάγονται από την 
ΑΚ 288, αν δηλαδή οι καταναλωτές είχαν 
ενημερωθεί για τους αναλαμβανόμενους 
κινδύνους, το είδος και την έκταση τους, 
είχαν προειδοποιηθεί ή ακόμα και απο-
θαρρυνθεί από την τράπεζα από τη σύνα-
ψη τέτοιων συμβάσεων, στο πλαίσιο της 
σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε τράπε-
ζα και πελάτη και της υποχρέωσης πρό-
νοιας, τότε είναι μάλλον βέβαιο ότι οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές θα είχαν επι-
λέξει την ασφάλεια των δανείων σε ευ-
ρώ, με τα αντίστοιχα υψηλότερα επιτό-
κια. Το μέτρο, επομένως, περιορισμού 
της παροχής θα προκύψει από τον επα-
να-υπολογισμό της σύμβασης, ως εάν εί-
χε χορηγηθεί το δάνειο σε ευρώ, με το 
αντίστοιχο επιτόκιο (Euribor ή ΕΚΤ). 

12.  Κατά κανόνα βέβαια θα είναι επαχθής, λόγω 
της σημαντικής διατάραξης της ισοτιμίας, με 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα εφαρμογής των 
ΑΚ 288 και 388 λόγω ανατροπής του δικαιο-
πρακτικού θεμελίου. Βλ. και Μεντή, Δάνεια 
σε ελβετικό φράγκο, ΔΕΕ 2018, 978.


