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προσπάθειάς τους να τάμουν και τα πλέον δυσχερή προβλήματα και να προτείνουν λύσεις λειτουργικές και
ανταποκρινόμενες στις βασικές αρχές που διέπουν το δικονομικό μας σύστημα. Το έργο ολοκληρώνεται με
αλφαβητικό ευρετήριο και, όπου είναι απαραίτητο, με εσωτερικά ευρετήρια στα κατ’ ιδίαν άρθρα.
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O Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για τη διεξαγωγή μιας πολιτικής
δίκης. Η παρούσα ερμηνεία στοχεύει πρωτίστως στην ασφαλή εφαρμογή του δικονομικού μας δικαίου, ιδίως
μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που υπέστη προσφάτως ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικά μάλιστα μετά τις σαρωτικές μεταβολές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 σε όλα σχεδόν τα πεδία της δικονομίας, κατέστη απαραίτητη η έκδοση ενός σύντομου “Συμπληρώματος”, στο οποίο καταγράφονται με τρόπο ευσύνοπτο
οι ουσιώδεις αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα, εν αναμονή της εφαρμογής των νεοπαγών
διατάξεων από τα δικαστήρια.
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Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: Ένας απολογισμός

διαπιστώσαμε αμέσως παραπάνω, δύο πρόσφατες αποφάσεις
του Αρείου Πάγου δείχνουν να υιοθετούν εν μέρει τις αξιολογήσεις της θεωρίας μας περί μιας ενιαίας αξίωσης· όμως οι σχετικοί συλλογισμοί παραμένουν ανολοκλήρωτοι και απομένει
να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της τάσης αυτής.
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, στην όλη σχετική συζήτηση μπορούν να εντοπιστούν δύο θετικά, θα έλεγα ευοίωνα, βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η αντίληψη ότι το πρόβλημα
της συρροής είναι κατά βάση τελολογικό και με βάση τέτοιους
συλλογισμούς πρέπει να επιλύεται95. Ασφαλώς, στη συνειδητοποίηση αυτή επέδρασε με καθοριστικό τρόπο η θεωρία περί
μιας ενιαίας αξίωσης. Το δεύτερο θετικό στοιχείο προκύπτει
από την παρατήρηση ότι τουλάχιστον στη θεωρία διαπιστώνεται σε μεγάλο βαθμό σύμπτωση των λύσεων που δίδονται
95. Πρβλ. Παπαστερίου, Γεν. Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ. 2009, §
17 αρ. 31· Κλαμαρή/Κουσούλη/Πανταζόπουλο, ό.π., σ. 368 («εν τέλει
η ερμηνεία κάθε συγκεκριμένης δικονομικής ρυθμίσεως, ενόψει
του σκοπού τον οποίο αυτή υπηρετεί, θα οδηγήσει σε ορθές λύσεις…»)· Arens, AcP 1970, 400.

στα επιμέρους ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα της συρροής. Οι λύσεις μάλιστα αυτές και εναρμονίζονται πλήρως με
τον σκοπό του νόμου και προκύπτουν αβίαστα, όπως είδαμε,
αν τεθεί ως βάση η θεωρία περί συρροής νόμιμων βάσεων της
ίδιας, ενιαίας αξίωσης.
Σε τελευταία ανάλυση, είναι αναμφίβολα θετικό ότι ο επιστημονικός διάλογος γύρω από το φαινόμενο της «συρροής
αξιώσεων» συνεχίζεται και στις μέρες μας96. Τούτο διότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο, όπως προκύπτει
από την ανάλυση του προηγήθηκε, και πολυάριθμες πρακτικές
εκφάνσεις έχει και εμφανίζεται (ιδίως με τη μορφή της συρροής συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης) ιδιαιτέρως συχνά
στη συναλλακτική και τη δικονομική πράξη.

96. Η πιο πρόσφατη διεξοδική ενασχόληση επί του θέματος προέρχεται από τον Παναγιώτου, Νομικά ζητήματα από τη μεταβίβαση
της επιχείρησης και τη συρροή αξιώσεων στο ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο (με αφορμή την ΑΠ 737/2011), ΕλλΔνη 2013, 657.

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και υποχρεώσεις ενημέρωσης
των τραπεζών κατά τη διάθεση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου*
Μια κριτική προσέγγιση του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3606/2007
ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΜΠΩΛΟΥ
Επίκ. Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου – Δικηγόρου
Το «κούρεμα» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) κατά το έτος 2012, εκτός από τις σημαντικότατες οικονομικές
επενέργειες που είχε για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έθεσε τον εφαρμοστή του δικαίου ενώπιον πληθώρας κρίσιμων νομικών ζητημάτων που έτυχαν τα προηγούμενα έτη, τουλάχιστον ως προς τις συνταγματικές τους διαστάσεις, νομολογιακής
αντιμετώπισης μέσα από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα πολιτικά δικαστήρια καλούνται πλέον, μετά
από σχετικές αγωγές ομολογιούχων, να αποφανθούν για τις ευθύνες των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που απορρέουν για εκείνα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί, αφενός
μεν να διακριβώσει υπό το πρίσμα των αρνητικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (ratings) του Ελληνικού Δημοσίου
τις υφιστάμενες υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφώτισης των τραπεζών κατά τη διάθεση των ΟΕΔ, αφετέρου δε να προσεγγίσει με κριτικό τρόπο τις πρώτες αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας, αναδεικνύοντας εναργέστερα το πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3606/2007 και εξετάζοντας τη συμπληρωματική λειτουργία της ΑΚ 288 στο πλαίσιο εφαρμογής
των κανόνων της MiFID (ν. 3606/2007).

Η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτέλεσε διαχρονικά για μεγάλη μερίδα Ελλήνων αποταμιευτών
/ επενδυτών μια συντηρητική επενδυτική επιλογή. Σε αυτό
συνέτεινε βέβαια και η ειδικότερη στόχευση του Υπουργείου
Οικονομικών να καλλιεργηθεί σταδιακά σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα μια κουλτούρα εσωτερικού δανεισμού των πολιτών
προς το κράτος, η οποία θα υλοποιούνταν μέσω της έκδοσης
και προώθησης κρατικών ομολόγων –μεταξύ άλλων– και σε
φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές). Τούτο αποτυπώνεται
εναργώς τόσο στις προσκλήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ),
οι οποίες απευθύνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς
το «αποταμιευτικό κοινό»1, όσο και στις διαχρονικά προβαλ-

λόμενες διαφημίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και
στα λοιπά ΜΜΕ, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονταν τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης κεφαλαίων σε ελληνικά κρατικά
ομόλογα, ενώ τονιζόταν εμφατικά η ύπαρξη της «εγγύησης»
του Ελληνικού Δημοσίου επί των εν λόγω εκδόσεων. Έτσι, η αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων ταυτίστηκε κατά κανόνα
με τον κλασικό μέσο Έλληνα αποταμιευτή2, ο οποίος αφενός
μεν επιζητούσε να τοποθετήσει τις όποιες οικονομίες του σε
«ασφαλείς λιμένες», δηλαδή υπό την «εγγύηση» και προστασία
του εμφανιζόμενου ως φερέγγυου Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου δε να αποκομίσει, μέσω ενός ελκυστικότερου επιτοκίου
στο ετήσιο κουπόνι (τοκομερίδιο ομολόγου), μια υψηλότερη
επιτοκιακή απόδοση σε σχέση πάντοτε με τις αποδόσεις που
θα είχε η τοποθέτηση των κεφαλαίων του σε μια κλασική προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση3. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με

* Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για το σεβαστό ακαδημαϊκό δάσκαλο, Ομ. Καθηγητή κ. Ελ. Σκαλίδη.
1. Βλ. επί παραδείγματι την από 28/4/2009 Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο: «Διάθεση Τριετών Ομολόγων στο Αποταμιευτικό Κοινό», καθώς και για την έκδοση εντόκων γραμματίων
την από 17/4/2012 Ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ με τίτλο: «Διάθεση
Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων στο Αποταμιευτικό Κοινό».

2. Μετά πάντως από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων με το
PSI+ κατά το έτος 2012, φαντάζει εξαιρετικά δυσχερές τα φυσικά
πρόσωπα, ειδικά δε ιδιώτες αποταμιευτές, να εμπιστευτούν ξανά
τις οικονομίες τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Για την έννοια του προστατευτέου καταναλωτή ως επενδυτή στο
ελληνικό δίκαιο, βλ. Κατσά, Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών, σε: Δούβλης/Μπώλος (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας Κατανα-
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την ύπαρξη και ορισμένων φορολογικών κινήτρων για τα ΟΕΔ
(αφορολόγητο), ώθησαν οιονεί αυτονόητα ένα σημαντικό μέρος συντηρητικών κυρίως ανθρώπων από οικονομική άποψη
να εμπιστευτούν τις αποταμιεύσεις τους στα «χέρια» του Ελληνικού Δημοσίου4.
Ένα κρίσιμο όμως ζήτημα που φαίνεται να μην απασχόλησε ιδιαίτερα τους απλούς αποταμιευτές-αγοραστές ούτε
βέβαια τους υπαλλήλους των τραπεζών που χορηγούσαν αφειδώς τα εν λόγω ομόλογα, προφανώς επειδή η πολυδιαφημιζόμενη «εγγύηση» του Ελληνικού Δημοσίου κατίσχυε και ως
διά μαγείας απομάκρυνε τις ενδεχόμενες ανησυχίες για τους
υφιστάμενους κινδύνους του επενδεδυμένου κεφαλαίου, είναι
εκείνο της ύπαρξης ενδεχόμενου «ρίσκου» στο «πρόσωπο» του
εκδότη του ομολόγου, δηλαδή της ύπαρξης κινδύνου αφερεγγυότητας του κράτους-εκδότη σε σχέση με την αποπληρωμή
της ονομαστικής αξίας του ομολόγου και των συνδεδεμένων
με αυτό τοκομεριδίων (κουπόνια). Στην περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος ήδη από το 2008, σε
μια σειρά εκθέσεών της είχε κρούσει επίμονα και επανειλημμένα τον «κώδωνα του κινδύνου» προς την Ελληνική Κυβέρνηση
και τα πιστωτικά ιδρύματα για τη δραματική κατάσταση των
δημόσιων οικονομικών και τις συνέπειες αυτών, μεταξύ άλλων
και για το δανεισμό της χώρας μέσω της έκδοσης κρατικών
ομολόγων5. Η διαχρονικότητα του οικονομικού προβλήματος
που ταλανίζει την οικονομία κατά τα τελευταία έτη, ειδικότερα
δε από το 2009 και μετά, αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4050/2012 για τους «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων,
εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία
των Ομολογιούχων», η οποία αποκαλύπτει τα βασικά οικονομικά στοιχεία που αποτελούν μέρος της σημερινής βαθύτατης
δημοσιονομικής κρίσης6.
λωτών, τ. ΙΙ, 2008, 1348 επ· Αυγητίδη, Ο αποδέκτης επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕΔ 2001, 287. Επίσης, Ψυχομάνης,
Οι διατάξεις για την προστασία του επενδυτή σε μια ενοποιημένη
προσέγγιση, Αρμ 2000, 617· Δούβλης, Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ στο ελληνικό δίκαιο, 2010, σ. 83 επ.
4. Για τη λειτουργία της αγοράς των ΟΕΔ, καθώς και σχετικά ζητήματα με αυτήν, βλ. Κουλορίδα, Η αγορά κρατικών ομολόγων στην
Ελλάδα μετά τη MiFID: Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη
δομή, διαφάνεια, ρευστότητα και αποτελεσματικότητα εκτέλεσης,
ΧρηΔικ 2009, 251 επ.
5. Βλ. τις σχετικές αναφορές του τότε Διοικητή ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλου ότι: «Από το 2008 ήταν ήδη φανερό ότι, προκειμένου να επιβιώσει η οικονομία, έπρεπε να εφαρμοστεί ένα πολυετές πρόγραμμα
για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, τον έλεγχο της δυναμικής του χρέους και την πραγματοποίηση εκτεταμένων διαρθρωτικών αλλαγών. Στις αρχές του 2010 κατέστη πρόδηλο ότι δεν ήταν
πλέον δυνατόν να καλυφθούν τα ελλείμματα με χρηματοδότηση
από τις αγορές. […]» (από τον Πρόλογο της έκθεσης της Τράπεζας
της Ελλάδος με τίτλο: «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης – Η Τράπεζα
της Ελλάδος 2008-2010», Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης). Βλ. επίσης και τις αναφορές στις σελίδες στις σελίδες 21,
22, 36, 37, 40, 42, 43, του ως άνω χρονικού. Πρβλ. σχετικά και το
από 15.6.2014 δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με
τίτλο: «Από το 1994 η ΤτΕ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την
επερχόμενη κρίση».
6. Εκεί ειδικότερα αναφέρεται ότι: «Τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή οικονομική κρίση στην πρόσφατη ιστορία της. Η ραγδαία επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών
εκτόξευσε το κόστος δανεισμού της σε απαγορευτικά επίπεδα, με
αποτέλεσμα η Χώρα να αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές, και
διόγκωσε το δημόσιο χρέος σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η Χώρα και οι
πολίτες της κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε
εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια εξυγίανσης
των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,
η οποία ταλανίζει τη Χώρα, μειώνοντας τα έσοδα σε σχέση με τα
εκάστοτε προσδοκώμενα και αυξάνοντας το δημόσιο χρέος ως
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, η παρούσα
μελέτη επιδιώκει ακολούθως να αναδείξει τους κινδύνους που
διατρέχει η εκάστοτε τοποθέτηση αποταμιεύσεων / κεφαλαίων
σε κρατικά ομόλογα (treasury bonds), ταυτόχρονα δε να διασαφηνίσει τις επιπτώσεις των διενεργούμενων ratings των οίκων
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s,
Moody’s και Fitch7 επί των εκδιδόμενων ελληνικών κρατικών
ομολόγων πριν από το «κούρεμα» του 2012 μέσω της γνωστής
πλέον διαδικασίας του PSI+ (Private Sector Involvement) (ΙΙ),
προκειμένου στη συνέχεια να προσεγγίσει με κριτικό τρόπο
τις πρώτες αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας, αναδεικνύοντας εναργέστερα αφενός μεν το πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3606/2007, αφετέρου δε τη δυνατότητα συμπληρωματικής παρέμβασης της ΑΚ 288 στο πλαίσιο
εφαρμογής των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης
που καθιερώνει το κανονιστικό πλαίσιο της MiFID και του ν.
3606/2007 (ΙΙΙ)8.
ΙΙ. Οι κίνδυνοι της επένδυσης κεφαλαίων σε κρατικά ομόλογα
1. Γενικά: Οι χρεωκοπίες κρατών ως παγκόσμια οικονομική
πραγματικότητα
Μια ματιά στην παγκόσμια χρηματοοικονομική ιστορία
καταδεικνύει ότι η έννοια «των άνευ ρίσκου κρατικών ομολόγων» αποτελούσε διαχρονικά μια ψευδαίσθηση, καθώς οι
χρεοκοπίες κρατών δεν υπήρξαν η εξαίρεση, αλλά δυστυχώς
ο κανόνας9. Η συστηματική καταγραφή του ιστορικού των χρηματοοικονομικών κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο10, δεν αφήνει επ’ αυτού πολλά περιθώρια αμφισβητήσεων, ότι δηλαδή η
κρατική χρεοκοπία αποτελεί ουσιαστικά αυτοεκπληρούμενη
προφητεία στα παγκόσμια οικονομικά χρονικά. Τούτο ισχύει
ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα
299 δις ευρώ το 2009, ή 129,3% του ΑΕΠ, αυξήθηκε στα 329 δις
ευρώ το 2010, ή 144,9% του ΑΕΠ, ενώ το 2011, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σημειώνει περαιτέρω επιδείνωση, φτάνοντας τα
368 δις υπερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο ποσοστό
του χρέους λήγει εντός των αμέσως επομένων ετών, γεγονός που
καθιστά τις άμεσες ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου επιτακτικές
και ζήτημα ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Οι δυσοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνονται εμφανώς στις αγοραίες τιμές τίτλων εκδοθέντων ή εγγυημένων από το
Ελληνικό Δημόσιο. Αυτές οι ιστορικά πρωτόγνωρα χαμηλές τιμές
αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση των επενδυτών ότι η πλήρης εξυπηρέτηση του χρέους στο σύνολό του, από το Ελληνικό Δημόσιο,
μπορεί να καταστεί αδύνατη». Πρβλ. ως προς την επέλευση της
οικονομικής κρίσης και τις σαφείς προειδοποιήσεις για τον εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών, Ρούσση, Απρόοπτη μεταβολή
συνθηκών και διάπλαση ουσιωδών όρων πιστωτικών συμβάσεων,
ΧρΙΔ 2013, 494, 497 = Τιμ. Τόμ. Δωρή, 2015, σ. 1340.
7. Εφεξής και ΟΑΠΙ. Βλ. αναλυτικά για αυτούς, Μαστρομανώλης,
Οίκοι Αξιολόγησης Εμπόρων και Χρηματοπιστωτικών Μέσων – Αποστολή, Ρύθμιση, Αστική Ευθύνη, 2013, passim.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. ιστ΄ ν. 4261/2014 («Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων [ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ], κατάργηση του
ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»), σε συνδυασμό με τα άρθρα 4
παρ. 1 και 2 ν. 3606/2007 («Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και
άλλες διατάξεις»), τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν και επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
9. Βλ. Kelm, Πόσο ασφαλή είναι τα κρατικά ομόλογα, ΗΜΕΡΗΣΙΑ
online (27.2.2014).
10. Όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο των Reinhart/Rogoff, This
Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, 2009, το οποίο
εκδόθηκε πριν από την έναρξη της τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης.
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τόσο για οικονομικά «ασθενέστερες» χώρες, όπου βέβαια ο
κίνδυνος χρεοκοπιών φαίνεται να είναι μεγαλύτερος, όσο και
για «ισχυρές» οικονομίες, οι οποίες έχουν διέλθει και αυτές μέσα από αντίστοιχες περιόδους βαθύτατης δημοσιονομικής κρίσης και χρεοκοπιών. Ελάχιστα είναι πλέον τα κράτη, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τη βάση δεδομένων Reinhart/Rogoff,
τα οποία διαχρονικά είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν το
εσωτερικό και εξωτερικό τους χρέος στο ακέραιο11. Αντίθετα,
γνωστές οικονομικές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Μ. Βρετανία,
η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Κίνα κ.ά, χρεοκόπησαν τουλάχιστον δύο
φορές στην ιστορία τους, με μια μέση απόσταση 30 ετών μεταξύ των δύο χρεοκοπιών. Επομένως, το διαφημιστικού χαρακτήρα σύνθημα ότι «τα κράτη δεν χρεοκοπούν ποτέ», φαίνεται να
στερείται σοβαρής νομιμοποιητικής βάσης έναντι των όποιων
επενδυτών, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός καταρρίπτεται παταγωδώς και με μάλλον σχετική ευκολία από τα
προαναφερόμενα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε ευθύς αμέσως ότι η πιστοληπτική ικανότητα
ή φερεγγυότητα ενός κράτους ως εκδότη κρατικών ομολόγων
δεν είναι απόλυτη, αλλά σχετική και άμεσα συσχετιζόμενη –μεταξύ άλλων– με τις άρδην και κατά περίπτωση μεταβαλλόμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες12.
2. Η φερεγγυότητα του κράτους-εκδότη και οι αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου
α) Το σύστημα και η διάρθρωση των αξιολογήσεων
Σύμφωνα με το στοιχ. α΄ του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού για τους ΟΑΠΙ, ως «αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας» νοείται γνώμη σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα
μιας οντότητας, ενός χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ή του εκδότη ενός χρέους ή οικονομικής
υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία εκδίδεται μέσω
καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης
με κατηγορίες αξιολόγησης. Οι τρεις διεθνώς αναγνωρισμένοι Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Standard &
11. Στον ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για: α) το Βέλγιο, β) την Ελβετία, γ) το Λουξεμβούργο, δ) τη Νορβηγία και ε) τη Φινλανδία.
12. Τούτο το σκεπτικό συναντάται και στη σχετικά πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ),
με την οποία κρίθηκε υπέρ του Δημοσίου –παρά την ύπαρξη ισχυρής μειοψηφίας– η συνταγματικότητα του «κουρέματος» των ΟΕΔ. Βλ. ειδικότερα ΟλΣτΕ 1116/2014 ΝοΒ 2014, 1698 επ, με σχόλιο
Αργυρού = ΠειρΝομ 2014, 42 επ, με παρατ. Διαθεσόπουλου = Αρμ
2014, 815 επ, με παρατηρήσεις Καϊδατζή = ΕΔΚΑ 353 επ. Βλ. σχετικά Μήτσου, Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας (1116 και 1117/2014) αναφορικά με
τη νομιμότητα της διαδικασίας «Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα»
(“PSI”) στην απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, ΔΕΕ 2014,
1026 επ· Λιναρίτη, Ζητήματα από την αντικατάσταση των άυλων
ομολογιακών τίτλων του Δημοσίου – Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΣτΕ Ολ 1116 & 1117/2014, ΧρηΔικ 2014, 212 επ. Ειδικά για το
ζήτημα των ρητρών συλλογικής δράσης (collective action clauses),
Τσιμπανούλης, Οι ρήτρες συλλογικής δράσης του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ελληνικού δημοσίου κατά το Ν. 4050/2012
υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Τιμ. Τόμ. Δρυλλεράκη, 2015, σ. 303 επ. Σχετικά με
το PSI, βλ. Καραμπατζό, «Γυάλινα ομόλογα» και πιθανές αξιώσεις
των ομολογιούχων – Μία πρώτη προσέγγιση, ΔΕΕ 2012, 294 επ·
Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Η προστασία του επενδυτή-καταναλωτή από την εφαρμογή του PSI, ΔΕΕ 2012, 1006 επ. Ως προς την
επίδοση αγωγών Γερμανών ομολογιούχων στο Ελληνικό Δημόσιο
προσφάτως, ΔικΕΕ, απόφ. 11.7.2015, υπόθ. C-226/13, Fahnenbrock,
ΔΕΕ 2015, 721 με σχόλιο Α. Μπώλου.
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Poor’s, Moody’s και Fitch13, οι οποίοι αναδείχθηκαν ουσιαστικά
σε «ρυθμιστές» του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού γίγνεσθαι, κατέχοντας περίπου το 95% του μεριδίου της παγκόσμιας
επενδυτικής αγοράς, προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε «μετρήσεις» που εδράζονται σε στατιστικές μεθόδους,
παραμετροποιήσεις κινδύνων και σταθμισμένα πολυκριτηριακά μαθηματικά μοντέλα, προκειμένου να εξαχθεί ο βαθμός του
αξιόχρεου που θα λάβει ο εκδότης του εκάστοτε ομολόγου. Οι
οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, παρά τον αμφίσημο ρόλο τους σε σχέση με την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των εκτιμήσεών τους, διαδραματίζουν διαχρονικά
έναν σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της επενδυτικής
συμπεριφοράς, αλλά και των επενδυτικών αποφάσεων, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μέσω της ισχυρότατης επιρροής
που ασκούν οι ανακοινώσεις τους στο επενδυτικό κοινό για την
αξιολογούμενη κάθε φορά οικονομία, εταιρεία κ.λπ.14. Το ειδικό βάρος που απόκτησαν οι αξιολογήσεις των rating agencies
στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές καταδεικνύεται
με σαφήνεια και στην αιτιολογική σκέψη (1) του Κανονισμού
1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας15.
13. Γνωστοί και ως big three. Σχετικά, Alessi, The Credit Rating
Controversy. Campaign 2012. Council on Foreign Relations· Hill
(2002), Rating Agencies Behaving Badly: The Case of Enron, Conn.
L. Rev. 35, 1145.
14. Ο δομικός μετασχηματισμός του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος μετά την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ
λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής, όπως τούτο πρωτοξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1999 με το Gramm-Leach-Bliley Act on Financial
Services Modernization, το οποίο έθεσε εκποδών το Glass-Steagall
Act, καταργώντας την από την εποχή του New Deal (1933) υφιστάμενη ανωτέρω θεσμική διάκριση, ανέδειξε τους ΟΑΠΙ σε έναν αναγκαίο μηχανισμό «αυτορρύθμισης» της νέας οικονομικής
πραγματικότητας στο πεδίο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Σχετικά με τα ανωτέρω, Barth/Brumbaugh/Wilcox, The Repeal of
Glass-Steagall and the Advent of Broad Banking, OCC Economics
Working Paper, 5/2000, passim. Πιο πρόσφατα, Δούβλης Β., Η διασυνοριακή δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση προϊόντων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο κοινοτικό-ενωσιακό δίκαιο, ΔΕΕ
2014, 917, 927 επ.· ο ίδιος, Διεθνείς δράσεις κατά της φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής: «Η Μεγάλη Χίμαιρα»;, ΔΕΕ 2015, 769, 785 επ).
15. EE 17.11.2009, L 302/1, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που
επέφεραν ο Κανονισμός 513/2011, ΕΕ 31.5.2011, L 145/30-56, και
ο Κανονισμός 462/2013, ΕΕ 31.5.2013, L 146/1-33. Στην εν λόγω
αιτιολογική σκέψη αναφέρεται ότι: «Οι οργανισμοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις
παγκόσμιες χρηματιστηριακές και τραπεζικές αγορές, δεδομένου
ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν χρησιμοποιούνται από επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες και
κυβερνήσεις, για να λαμβάνουν επενδυτικές και χρηματοδοτικές
αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως. Πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ενδέχεται να
χρησιμοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
ως αναφορά για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών
τους, για λόγους φερεγγυότητας ή για τον υπολογισμό των κινδύνων που ενέχει η επενδυτική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου,
οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τη λειτουργία των αγορών και την πίστη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών. Επομένως, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας, της
διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της χρηστής διακυβέρνησης
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απορρέουσες αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα
είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και με επαρκή ποιότητα». Βλ. και
τις πρόσφατες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ με την έκδοση των
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Μολονότι η μεθοδολογία και ο χρησιμοποιούμενος τρόπος αξιολόγησης κάθε Οίκου διαφοροποιείται σε επί μέρους
σημεία, καθώς ορισμένοι στηρίζουν τις αξιολογήσεις τους σε
ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, ενώ κάποιοι άλλοι σε ποσοτικά μοντέλα, εντούτοις οι τρεις μεγαλύτεροι διεθνείς ΟΑΠΙ
τείνουν να ακολουθούν παρεμφερείς διαδικασίες και οργανωτικές δομές. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας
κρατικής οντότητας ακολουθεί μεθοδολογία που εστιάζει σε όλους εκείνους τους υφιστάμενους ή δυνητικούς κινδύνους που
διατρέχουν τα κράτη16, όπως είναι λ.χ. ο πολιτικός κίνδυνος, η
δημοσιονομική διάρθρωση και η διάρθρωση των ατομικών
εισοδημάτων, οι προοπτικές ανάπτυξης, η δημοσιονομική ευελιξία, το κυβερνητικό χρέος, οι υποχρεώσεις εκτός προϋπολογισμού, η νομισματική ευελιξία, η εξωτερική ρευστότητα,
το εξωτερικό χρέος κ.ά17. Ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο
αφερεγγυότητας, οι ΟΑΠΙ βαθμολογούν στη βάση ενός εύληπτου συστήματος αξιολογικών κατηγοριών, χρησιμοποιώντας
γράμματα του (λατινικού) αλφάβητου και πρόσημα ή συνδυασμό γραμμάτων του (λατινικού) αλφάβητου και αριθμών/προσήμων, το κράτος-εκδότη του ομολόγου18. Όσο υψηλότερος
είναι ο βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη, τόσο
μικρότερος είναι ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεών του
έναντι των ομολογιούχων ή/και της χρεοκοπίας του19, γεγονός
που ασφαλώς επιδρά με καθοριστικό τρόπο και στη διαμόρφωση του spread δανεισμού20. Τα παραπάνω καταδεικνύουν
εναργώς ότι η κλίμακα αξιολόγησης και τα χρησιμοποιούμενα
εκεί σύμβολα δεν είναι κενά περιεχομένου, αφού εκφέρουν
Κανονισμών 2015/1 (ΕΕ 6.1.2015, L 2/1-23), 2015/2 (ΕΕ 6.1.2015, L
2/24-56) και 2015/3 (ΕΕ 6.1.2015, L 2/57-119).
16. Βλ. το αρχικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διατήρηση της συστημικής σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα «Βασιλεία ΙΙ», καθώς και εκείνο της «Βασιλεία ΙIΙ» που ακολούθησε:
Οδηγίες 2006/48/ΕΚ (ΕΕ 30.6.2006, L 177/1-200) και 2006/49/ΕΚ
(ΕΕ 30.6.2006, L 177/201-255) σχετικά με την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων/ΑΕΠΕΥ, καθώς και τις ΠΔ/
ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011,
2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010
και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3601/2007 που ενσωμάτωσε τις προαναφερόμενες
κοινοτικές οδηγίες. Πρβλ. σχετικά, Δούβλη Μ., Σύγχρονες μέθοδοι
διοίκησης επιχειρήσεων στην υπηρεσία ασφαλούς ανάπτυξης του
χρηματοπιστωτικού τομέα, ΕλλΔνη 2015, 1000 επ, ιδιαιτ. 1008,
1011, με περαιτέρω σχετική βιβλιογραφία.
17. Βλ. Standard and Poor’s, “Sovereign Credit Ratings: A Primer”,
October 2006.
18. Πρβλ. σχετικά και τον ορισμό στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. η΄ του
Κανονισμού για τους ΟΑΠΙ. Πάντως, η Standard & Poor’s και η Fitch
χρησιμοποιούν τα ίδια σύμβολα αξιολόγησης με βάση γράμματα
του αλφάβητου και πρόσημα: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+,
BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C SD (RD),
D, ενώ η Moody’s ακολουθεί ένα συνδυαστικό σύστημα γραμμάτων του αλφάβητου και αριθμών/προσήμων: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3,
A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2,
Caa3, Ca, C.
19. Στις 28.3.2015 διέθεταν την περίφημη triple A αξιολόγηση τα
εξής κράτη (με αλφαβητικά και εντός παρένθεσης ο αριθμός των
οίκων αξιολόγησης που έχουν αξιολογήσει με ΑΑΑ τα εν λόγω κράτη): Αυστρία (1), Γερμανία (3), Ελβετία (3), ΗΠΑ (2), Λουξεμβούργο
(3), Μ. Βρετανία (2), Ολλανδία (2), Φινλανδία (2).
20. Τα spreads ως μέθοδος μέτρησης της απόδοσης επενδύσεων
ή του κόστος δανεισμού εδράζεται στην ιδέα ότι όλα τα προϊόντα
συγκρίνονται με κάποιο αντίστοιχο προϊόν χαμηλού κόστους. Η διαφορά της απόδοσης ή του κόστους ενός προϊόντος, με το βασικό
προϊόν χαμηλού κόστους, ονομάζεται spread. Έτσι, αν το κόστος
δανεισμού μιας χώρας της Ευρώπης είναι 5% και το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, η οποία διαθέτει triple A και από τους τρεις
οίκους αξιολόγησης, είναι 2%, τότε το διαμορφούμενο spread ανέρχεται στο 3%.
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–με περίτεχνες λεκτικές διατυπώσεις για τους μη εξοικειωμένους με την ορολογία– «γνώμη» (αξιολόγηση) για το αξιόχρεο
του εκάστοτε κράτους-εκδότη, έχοντας ως αυτόθροη συνέπεια
την αύξηση ή μείωση του κόστους δανεισμού21.
β) Τα ratings για το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου
Οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τις αρχές
του 2009 και μέχρι το καλοκαίρι του 2011 είχαν ως εξής: στις
14.1.2009 η Standard & Poor’s υποβαθμίζει την πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδας από Α σε Α-, ενώ μερικούς μήνες αργότερα, στις 22.10.2009, η Fitch από Α σε Α-. Στις 8.12.2009, η
Fitch προβαίνει σε νέα υποβάθμιση από Α- σε ΒΒΒ+, ενώ παρομοίως κινείται και η Standard & Poor’s, η οποία υποβαθμίζει
σχεδόν ταυτόχρονα με την Fitch, στις 16.12.2009, το αξιόχρεο
της Ελλάδας από Α- σε ΒΒΒ+, ακολουθούμενη από την Moody’s
που υποβαθμίζει στις 23.12.2009 την πιστοληπτική ικανότητας της χώρας από Α1 σε A2. Στις 9.4.2010 η Fitch υποβαθμίζει
την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ-, η
Moody’s στις 22.4.2010 από Α2 σε A3 και η Standard & Poor’s
προβαίνει σε υποβάθμιση από ΒΒΒ- σε ΒΒ+. Στις 14.7.2010 η
Moody’s υποβαθμίζει εκ νέου την Ελλάδα από Α3 σε Βa1. Στις
14.1.2011 η Fitch υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της
Ελλάδας από ΒΒΒ- σε ΒΒ+, στις 7.3.2011 η Moody’s από Ba1 σε
Β1 και στις 29.3.2011 η Standard & Poor’s από ΒΒ+ σε ΒΒ-. Στις
9.5.2011 και 20.5.2011 ανακοινώνονται οι επόμενες υποβαθμίσεις από τη Standard & Poor’s και τη Fitch από ΒΒ- σε Β και από
ΒΒ+ σε Β+ αντίστοιχα. Οι υποβαθμίσεις συνεχίζονται το καλοκαίρι του 2011. Η Moody’s προβαίνει την 1.6.2011 σε υποβάθμιση της Ελλάδας από B1 σε Caa1 και η Standard & Poor’s την
14.6.2011 από Β σε CCC. Τέλος, τον Ιούλιο του 2011 και οι τρεις
ΟΑΠΙ θέτουν την Ελλάδα στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας αξιολογήσεων. Στις 13.7.2011 η Fitch υποβαθμίζει τη χώρα μας από Β+ σε CCC, στις 25.7.2011 η Moody’s από Caa1 σε Ca
και στις 27.7.2011 η Standard & Poor’s από CCC σε CC.
γ) Το πληροφοριακό προβάδισμα των πιστωτικών ιδρυμάτων
Όλες οι προαναφερόμενες αξιολογήσεις ως προς την πιστοληπτική ικανότητα του Ελληνικού Δημοσία αποτυπώθηκαν
στην καθοδική πορεία των ελληνικών ομολόγων από το 2009
και μετά. Η υποβάθμιση όμως της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας στις 22 Απριλίου 2010 από την Standard & Poor’s
στην κατηγορία ΒΒ+, δηλαδή σε μια βαθμίδα που θεωρείται
ως έντονα κερδοσκοπική (speculative grade)22, σηματοδότησε
για τις επενδυτικές αγορές τον υψηλότατο (επενδυτικό) κίνδυνο στον οποίον ήταν εκτεθειμένα τα ομόλογα του αξιολογούμενου κράτους-εκδότη, αφού στην επενδυτική jargon οι
ομολογίες υψηλού κινδύνου/ρίσκου είναι ευρέως γνωστές και
ως junk bonds, δηλαδή «ομολογίες σκουπίδια»23. Σε πιστωτικά
21. Τα σύμβολα αξιολόγησης που ενδιαφέρουν στην περίπτωσή
της Ελλάδος είναι τα εξής: (1) Από την Standard & Poor’s: ΒΒΒ: Επαρκής ικανότητα που υπόκειται σε διάφορες οικονομικές συνθήκες,
ΒΒΒ-: Θεωρείται από την αγορά ως χαμηλής επενδυτικής βαθμίδας, ΒΒ+: Θεωρείται από την αγορά ως έντονα κερδοσκοπική, ΒΒ:
Λιγότερο ευάλωτη πιστοληπτική ικανότητα, υποκειμενική βραχυπρόθεσμα σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, (2) Από την Fitch:
ΒΒΒ+/ΒΒΒ-: Ομόλογα με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, ΒΒ+/
ΒΒ-: Ομόλογα αξιόπιστα, ενέχουν όμως στοιχεία κερδοσκοπίας,
Β+/Β-: Ομόλογα πιο κερδοσκοπικά από την κατηγορία ΒΒ, (3) Από
τη Moody’s: Baa: Μέση πιστοληπτική ικανότητα, Ba: Κερδοσκοπική
κατηγορία που υπόκειται σε ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο, Β: Κερδοσκοπική κατηγορία που υπόκειται σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.
22. Δηλαδή σε BB+ ή σε χαμηλότερη αυτής για τους ΟΑΠΙ Standard
& Poor’s και Fitch, καθώς και σε Ba1 ή χαμηλότερη για τον οίκο
Moody’s.
23. Για τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτού του είδους η
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Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και υποχρεώσεις ενημέρωσης των τραπεζών κατά τη διάθεση ομολόγων του Δημοσίου

ιδρύματα, επενδυτικές τράπεζες και λοιπούς συναφείς φορείς
του κλάδου οι ανωτέρω αξιολογήσεις ήταν γνωστές, όπως
και οι επενέργειές τους επί της «ποιότητας» των ελληνικών
κρατικών ομολόγων, δεδομένου ότι πέρα από την πρόσβασή
τους στις συνδρομητικές οικονομικές πλατφόρμες και σε άλλα
«εργαλεία» πληροφόρησης24, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν το
επιστημονικά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί
επιτυχώς να επεξεργαστεί και αντίστοιχα να αξιολογήσει τη
σημασία της αποκτηθείσας πληροφόρησης. Τουναντίον, ιδιώτες-επενδυτές (ομολογιούχοι) ούτε διαθέτουν, τουλάχιστον
στην πλειονότητά τους, ειδικές γνώσεις για να διακρίνουν τους
κινδύνους της σκοπούμενης συναλλαγής, ούτε βέβαια ήταν σε
θέση να κατανοήσουν τις αξιολογήσεις και τo ειδικό αλφαβητάριο των οίκων αξιολόγησης, πολύ δε περισσότερο τη βαρύτητα του περιεχομένου τους για την «αξία» των ΟΕΔ κατά την
κρίσιμη ημερομηνία της αγοράς.
Σε σχέση με το προαναφερόμενο πληροφοριακό προβάδισμα των τραπεζών έναντι των πελατών τους, δέον είναι να επισημανθούν και τα εξής. Πρώτον, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα,
ακολουθώντας το κανονιστικό πλαίσιο της «Βασιλείας» (2006),
υποχρεούνται να παρακολουθούν τη στάθμιση κινδύνου σε
σχέση με τα διακρατηθέντα από εκείνα κρατικά ομόλογα (επομένως και τις διαβαθμίσεις των ratings επί αυτών), προκειμένου
να μην τεθεί από τις εποπτικές αρχές οιοδήποτε ζήτημα διατήρησης του προβλεπόμενου ορίου των ιδίων κεφαλαίων τους25.
Δεύτερον, μετά την αναθεώρηση του Κανονισμού 1060/2009
για τους ΟΑΠΙ «οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο [τράπεζες κ.λπ.], διεξάγουν δική
τους αξιολόγηση κινδύνου και δεν στηρίζονται αποκλειστικά
ή μηχανιστικά στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας μιας οντότητας ή ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου»26. Με την εν λόγω διάταξη ο ενωσιακός νομοθέτης έρχεται να επιβάλει νομοθετικά μια ήδη λειτουργούσα στην χρηματοοικονομική πράξη μέθοδο, σύμφωνα
με την οποία δείκτες όπως τα spreads των ομολόγων ή/και τα
ποσοστά αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS)27 λειτουργούν συμπληρωματικά στις αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ, ακριβώς
επειδή τα ratings διαπνέονται από μια στατικότητα και συνήθως ακολουθούν χρονικά τις (έμμεσες) αξιολογήσεις φερεγγυότητας της αγοράς μέσω τυχόν αύξησης των spreads ή/και των
CDS28. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν εναργώς το ξεκάθαρο
υποβάθμιση για κράτη και πιστωτικά ιδρύματα, βλ. Käfer/
Michaelis, Länderrisiko: Die ökonomischen Konsequenzen einer
Herabstufung durch die Ratingagenturen, ZBW 2012, 95, 98 επ. Πρβλ. συναφώς και Tichy, Credit Rating Agencies: Part of the Solution
or Part of the Problem?, Intereconomics 2011, 5 επ· Schmidt, Von
der Staatsverschuldung zum Staatsbankrott?, ZBW 2014, 671 επ.
24. Βλ. επί παραδείγματι Bloomberg, Financial Times κ.ά. Σε αρκετές
περιπτώσεις βέβαια τα αναλυτικά reports των αξιολογήσεων των
ΟΑΠΙ γίνονται εμφανή μόνο σε συνδρομητές των εν λόγω χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
25. Για τη σχετική νομοθεσία, βλ. ανωτ. υποσήμ. 15.
26. Βλ. το άρθρο 5α παρ. 1 με τίτλο «Υπερβολική στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας».
27. Τα CDS (Credit Default Swaps) είναι διμερείς συμφωνίες στις οποίες το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος (protection buyer) πληρώνει
ένα περιοδικό ασφάλιστρο, συνήθως εκφρασμένο σε μονάδες βάσης (μ.β.) ανά έτος, ως αντάλλαγμα μιας και μοναδικής ενδεχόμενης πληρωμής από το άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος (protection
seller) σε περίπτωση που επέλθει το αναφερόμενο στη σύμβαση
πιστωτικό γεγονός. Τέτοια είναι: η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων, η άρνηση αναγνώρισης οφειλής, η στάση πληρωμών και η
αναδιάρθρωση του χρέους.
28. Οι εν λόγω καθημερινά σχεδόν μεταβαλλόμενοι δείκτες λαμβάνουν υπόψη τους και αποτυπώνουν τη δυναμική της αγοράς. Βλ.
σχετικά και την απόφαση του Εμποροδικείου της Βιέννης (απόφ.
7.3.2014, 56 Cg 205/12h, αδημ.), σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση
του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων από την τράπεζα τη στιγμή
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πληροφοριακό προβάδισμα που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι των πελατών τους σε σχέση με την ορθή αποτίμηση των προαναφερόμενων οικονομικών δεδομένων και τις
επενέργειές τους επί των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
ΙΙΙ. Η πρόσφατη νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος
βάσει του άρθρου 25 παρ. 6 ν. 3606/2007
1. Το κοινό ιστορικό της αγοράς των ομολόγων από ιδιώτες-επενδυτές
Όπως ήδη ειπώθηκε στην εισαγωγή, ένας σημαντικότατος
αριθμός «συντηρητικών» στις επενδυτικές τους επιλογές ανθρώπων, των οποίων τα επενδεδυμένα κεφάλαια σε ομόλογα
αντιπροσώπευαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποταμιεύσεις και οικονομίες μιας ζωής, προμηθεύτηκε, κυρίως κατά τα
έτη 2009 και 2010, ελληνικά κρατικά ομόλογα, εν όψει της κρίσης χρέους και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας για τον κίνδυνο
«κουρέματος» των καταθέσεων ή ακόμη και χρεοκοπίας των μεγάλων Ελληνικών τραπεζών. Στην πλειονότητά τους άνθρωποι
της «διπλανής πόρτας», που κατά κανόνα δεν είχαν αγοράσει
ποτέ ομόλογα, ούτε βέβαια διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για
την κατανόηση των προαναφερόμενων ζητημάτων, επένδυσαν
χρήματα, κυρίως αποταμιεύσεις, προερχόμενα από εφάπαξ, οικονομίες μιας ζωής (προθεσμιακές καταθέσεις), πωλήσεις ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, σε δήθεν «εγγυημένα» ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, εν μέσω τεράστιας
ανασφάλειας και αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων που διέρρεαν τότε στα ΜΜΕ από τους πολιτικούς ταγούς και τους δήθεν «ειδικούς» για την οικονομική κατάσταση της χώρας29. Στο πλαίσιο
αυτό, καθοριστικό κατά το χρόνο της αγοράς των ΟΕΔ από όλες
τις κατηγορίες των ομολογιούχων υπήρξε το επιχείρημα, ότι –
πέρα από την εύλογη επιθυμία για ελκυστικότερες επιτοκιακές
αποδόσεις έναντι των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων– τα κρατικά ομόλογα τελούν υπό την «εγγύηση» του Ελληνικού Δημοσίου («κρατικές οντότητες δεν πτωχεύουν ποτέ») και
επομένως οι οικονομίες τους θα ήταν απολύτως διασφαλισμένες
υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους.
Τα πράγματα ως γνωστόν ήρθαν διαφορετικά, αφού με το
ν. 4050/2012 και τις εκτελεστικές διατάξεις που εκδόθηκαν στο
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους,
πραγματοποιήθηκε «κούρεμα» των ομολόγων κατά 53,5% της
ονομαστικής τους αξίας και προωθήθηκε η διαδικασία ανταλλαγής αυτών με νέους τίτλους. Υπό το πρίσμα αυτό και μετά
από αγωγές που κατέθεσε μεγάλος αριθμός ομολογιούχων
κατά των τραπεζών που τους χορήγησαν τα εν λόγω ΟΕΔ, τα
πολιτικά δικαστήρια καλούνται να εξετάσουν αν υφίστανται εκ
μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων παραβιάσεις των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης που απορρέουν πρωτίστως
της αγοράς τους ήταν εσφαλμένη, αφού επρόκειτο για επένδυση
υψηλότερου ρίσκου απ’ εκείνον που επιθυμούσε να αναλάβει ο
πελάτης της, γεγονός που κατά τη δικανική κρίση εδράζεται στην
αμέλεια του εναγόμενου πιστωτικού ιδρύματος να λάβει υπόψη
του κατά τη διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας των ελληνικών κρατικών ομολόγων τα σχετικά ποσοστά της αύξησης δεικτών
όπως τα spreads των ομολόγων ή/και τα ποσοστά αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS). Πράγματι, δεν πρέπει να παροράται
ότι από τις 35 μ.β. των ελληνικών spreads κατά τους πρώτους μήνες
του 2008, αυτά έφθασαν το Δεκέμβριο του 2008 τις 230 μ.β., ενώ το
Μάρτιο του 2009 κυμαίνονταν πλησίον των 300 μ.β., τον Ιανουάριο
του 2010 στις 380 μ.β. και το Μάιο του 2010 στις 1.280 μ.β. Τέλος,
το Σεπτέμβριο του 2011 τα spreads των ελληνικών ομολόγων εκτινάχτηκαν στις 2.000 μ.β.
29. Εδώ δεν εντάσσεται ασφαλώς μια μάλλον σχετικά μικρή κατηγορία επενδυτών, οι οποίοι προφανώς διέθεταν ειδικές γνώσεις
στο πεδίο των επενδυτικών συναλλαγών και για κερδοσκοπικούς
λόγους προέβησαν στην αγορά των ΟΕΔ.
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από το προστατευτικό πλέγμα των διατάξεων της MiFID και
του ν. 3606/2007, επικουρικώς δε και από τη γενική αρχή της
καλής συναλλακτικής πίστης (ΑΚ 288)30.

Άγγελος Π. Μπώλος

προς την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, καθίσταται
άκρως επισφαλής.
α) Η γραμματική διατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 25 ν. 3606/2007

2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος στην πρόσφατη νομολογία
– Κριτική προσέγγιση
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε δύο πρόσφατες αποφάσεις του, εφαρμόζοντας την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν.
3606/2007, απέρριψε τις σχετικές αγωγές των ομολογιούχων,
δεχόμενο ότι η εναγόμενη τράπεζα περιορίστηκε στην εκτέλεση εντολών για την αγορά άυλων ομολογιακών τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες δόθηκαν από τους ενάγοντες,
χωρίς να έχει παράσχει σε αυτούς επενδυτικές συμβουλές31.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αναφέρει ότι: «Αντίθετα, αν η
τράπεζα απλώς και μόνον παρέχει την υπηρεσία της εκτέλεσης
εντολών πελατών, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει
μόνον να προχωρήσει στον προβλεπόμενο στην παρ. 5 του
άρθρου 25 του Ν. 3606/2007 έλεγχο συμβατότητας και να ειδοποιήσει σχετικά τον πελάτη. Τούτο όμως ισχύει μόνον αν δε
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.
3606/2007. Και τούτο, γιατί επί συνδρομής των προϋποθέσεων
αυτών, η τράπεζα απαλλάσσεται και από τον έλεγχο συμβατότητας. Στην επίδικη περίπτωση τεκμηριώνεται νόμιμος λόγος
παράλειψης του ελέγχου συμβατότητας, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη, καθόσον το πιστωτικό ίδρυμα παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες συνίσταντο αποκλειστικά στην
εκτέλεση εντολής πελάτη της. Η εν λόγω υπηρεσία αφορούσε
ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που συνιστούν μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν όρους
ή προϋποθέσεις κατά την έκδοσή τους που απαιτείται εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία εκ μέρους του πελάτη για την κατανόησή τους. Η υπηρεσία παρασχέθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας
του πελάτη της ο οποίος είχε ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας η τράπεζα δεν υποχρεούται
να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και ότι
δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών
κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς (βλ. άρθρο 3.3 του
ενημερωτικού εντύπου της Τράπεζας για την επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διανέμεται από την
τελευταία στους υποψήφιους επενδυτές), ενώ τηρήθηκαν και
οι κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων»32. Όπως θα καταδειχθεί ευθύς αμέσως, η παραπάνω νομολογιακή κρίση ως
30. Αναλυτικά για την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τις εντεύθεν συμβατικές σχέσεις, αλλά και για τις «κλασικές» υποχρεώσεις συμπεριφοράς κατά το κοινό αστικό δίκαιο και κατά τη MiFID
(ν. 3606/2007), βλ. Λιάππη, Αποζημίωση των Επενδυτών και Δίκαιο
της Κεφαλαιαγοράς, 2012, σ. 153 επ, καθώς και 180 επ. Πρβλ. σχετικά και Καραγκουνίδη, Προστασία του επενδυτή στο δίκαιο των
επενδυτικών υπηρεσιών, 2007, passim· Παπαντώνη, Επενδυτικές
συμβουλές – Διαχείριση χαρτοφυλακίου, 2000, passim. Για μια
πρόσφατη και συνολική επισκόπηση του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, βλ. Τουντόπουλο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2015, passim· Αυγητίδη, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, 2014, passim.
31. ΜΠρΑθ 5027/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ = ΝοΒ 2015, 2015 επ, με σχόλιο Σπυρόπουλου· ΜΠρΑθ 5057/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Το «δρόμο»
για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου δικανικού συλλογισμού, δηλαδή για απαλλαγή της τράπεζας βάσει της παρ. 6 του άρθρου 25,
άνοιξε η πρώτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 2724/2015,
ΕΕμπΔ 2015, 677 = ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Μολονότι, όμως, το Ειρηνοδικείο
απαλλάσσει την εμπλεκόμενη τράπεζα από οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσης κατά τον χρόνο πώλησης των επίδικων ΟΕΔ βάσει της ως άνω διάταξης, τελικά δικαιώνει την ενάγουσα ομολογιούχο για το «κουρεμένο» 53,5%, εφαρμόζοντας την ΑΚ 288, βλ. για
το εν λόγω ζήτημα κατωτ. υπό ΙΙΙ.4.
32. ΜΠρΑθ 5057/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ = ΝοΒ 2015, 2015, 2019. Παρομοίως και η ΜΠρΑθ 5027/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
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Το λεκτικό του άρθρου 25 παρ. 6 που εισάγει εξαίρεση από
τις απορρέουσες (εκτεταμένες) υποχρεώσεις της παρ. 1-5 του
ιδίου άρθρου, έχει ως εξής:
«Οι Τράπεζες/ΑΕΠΕΥ που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στην εκτέλεση εντολών πελατών ή τη λήψη και διαβίβαση εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν τις εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους χωρίς να έχουν λάβει τις πληροφορίες
και χωρίς να έχουν καταλήξει στην κρίση που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν μετοχές, εισηγμένες για
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά
τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες ή άλλες μορφές
τιτλοποιημένου χρέους, (με την εξαίρεση των ομολογιών ή άλλων
μορφών τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα),
μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα. Αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με οργανωμένη αγορά,
εάν πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις με τις οριζόμενες στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού.
(β) Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη
ή δυνητικού πελάτη.
(γ) Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς
ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και
ότι δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών
κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Η προειδοποίηση αυτή
μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.
(δ) Η ΑΕΠΕΥ συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις της».
β) Η ratio της ρύθμισης
Εκκινώντας από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και
την κατακόρυφη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια,
έγινε αντιληπτό από τον ενωσιακό νομοθέτη ότι θα έπρεπε να
αντιμετωπίσει με ενιαίο και συστηματικά αποδεκτό τρόπο μια
αυξημένη ανάγκη των σύγχρονων τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από
τη χρήση νέων καναλιών εξυπηρέτησης που εδράζονται στο
διαδίκτυο (internet), όπου κατά κανόνα ελλείπει η προσωπική
επαφή του πελάτη με τον φορέα εκτέλεσης της εντολής (π.χ.
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή γίνεται με αυτοματοποιημένο ή μηχανιστικό τρόπο (τηλέφωνο ή αλλά παρεμφερή μέσα).
Κλασσική περίπτωση τέτοιου είδους συναλλαγής είναι και
εκείνη του direct broking, όπου καταρχάς οι πελάτες της τράπεζας/ΕΠΕΥ προβαίνουν στη διαβίβαση εντολών μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, οι οποίες στη συνέχεια εκτελούνται από τους εν λόγω φορείς (τράπεζα/ΕΠΕΥ), χωρίς όμως να
παρέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες ή συμβουλές προς
τον πελάτη/επενδυτή, κάτι το οποίο άλλωστε είναι πρακτικά αδύνατο από την ίδια τη φύση της συγκεκριμένης συναλλαγής33.
Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης αντί του υπολογιστή, χρησιμοποίει ως μέσω διαβίβασης
της εντολής το τηλέφωνο (phone banking) ή άλλα παρόμοια
σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
Σημειωτέον, οι προαναφερόμενες συναλλαγές είναι συνδεδεμένες με την καταβολή μειωμένης προμήθειας εκ μέρους
του πελάτη (discount broking), γεγονός που αποτυπώνει αφε33. Βλ. σχετικά Τουντόπουλο (2015), σ. 437 επ.
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νός μεν τις περιορισμένες υποχρεώσεις (και σχετικές ευθύνες)
που η τράπεζα/ΕΠΕΥ είναι διατεθειμένη να αναλάβει έναντι αυτού, αφετέρου δε τα περιορισμένα δικαιώματα που ο πελάτης
επιθυμεί να διατηρήσει έναντι της τράπεζας/ΕΠΕΥ εν προκειμένω34. Ορθώς επομένως συμπεραίνεται ότι «δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τη μια να αξιώνει κάποιος μειωμένες
προμήθειες και από την άλλη, σε περίπτωση κατάρτισης ζημιογόνου συναλλαγής, να επικαλείται πλημμελή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της ΕΠΕΥ»35.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρ. 6 του άρθρου 25 του
ν. 3606/2007, ως ενσωμάτωση του άρθρου 19 παρ. 6 της οδηγία 2004/39/ΕΚ36, αποκλίνει από το πρότυπο προστασίας των
επενδυτών που καθιερώνει η MiFID ως αυτόνομη τελεολογική
προτεραιότητα του νέου κανονιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου37.
Και τούτο διότι η ενωσιακή αυτή διάταξη εξαιρετικής φύσεως
(jus singulare)38 αφορά σε ένα εξειδικευμένο είδος συναλλαγών
που συνδέεται κατά κανόνα με την είσπραξη μειωμένης προμήθειας, δικαιολογώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μειωμένη
προστασία του επενδυτή και τον περιορισμό των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης των επιχειρήσεων κατά την
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών39.
γ) Σιωπηρώς καταρτισθείσα σύμβαση παροχής επενδυτικών
συμβουλών
Προκειμένου να αποφευχθούν παρεκκλίσεις από την τελεολογία της ρύθμισης, οι εντολές αγοράς των ΟΕΔ που δόθηκαν
στις περιπτώσεις των ομολογιούχων, κατά κανόνα με τη φυσική
τους παρουσία μέσω των επισκέψεων στα υποκαταστήματα
των τραπεζών με τα οποία διατηρούσαν ήδη μια συναλλακτική
σχέση, πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που αντιμετωπίζονται οι εντολές που διαβιβάζεται προς την
τράπεζα/ΕΠΕΥ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεφώνου,
34. Έτσι, ο Γερμανός νομοθέτης για να δικαιολογήσει τον περιορισμό της ευθύνης του discount broking, αναφέρει σε σχετική εισηγητική έκθεση ότι: «Κατά τον προσδιορισμό των συμφερόντων
των επενδυτών πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι στις συμβάσεις απλής
λήψης και εκτέλεσης εντολών το μέλος εισπράττει μειωμένες προμήθειες απαλλασσόμενο ταυτόχρονα από την υποχρέωσή του να
παρέχει συμβουλές».
35. Τουντόπουλος (2015), σ. 389. Για το αυστριακό δίκαιο και την αντίστοιχη διάταξη της § 46 WAG, βλ. Wallisch, Der Beratungsverzicht
des Anlegers und seine Folgen, wbl 2014, 181, 192.
36. Πρβλ. Balzer, Umsetzung der MiFID: Ein neuer Rechtsrahmen
für die Anlageberatung, ZBB 2007, 333 επ.
37. Βλ. τη χαρακτηριστική αναφορά στην αιτιολογική σκέψη (2)
της MiFID. Πρβλ. σχετικά και Καραγκουνίδη (2007), σ. 155.
38. Σχετικά, Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
19953, σ. 355 επ· Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου
και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, σ. 250 επ· Κοτρώνης, Singularia non
sunt extendenda – Προσέγγιση στην ερμηνεία των κανόνων εξαιρετικού δικαίου στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου, Αρμ 2008, 3 επ,
με περαιτέρω αναλυτικές παραπομπές. Η αρχή singularia non sunt
extendenda συναντάται συχνότατα στις αποφάσεις του ΔΕΚ (ΔικΕΕ)
κατά την ερμηνεία κανόνων του κοινοτικού (ενωσιακού) δικαίου· βλ.
ενδεικτικά απόφ. 9.9.2003, υπόθ. C-151/02, Jaeger, Συλλογή 2003, I8389, σκ. 89· απόφ. 5.10.2004, συνεκδ. υπόθ. C-39701, Pfeiffer, Συλλογή 2004, I-8835, σκ. 67· απόφ. 23.3.2006, υπόθ. C-465/04, Honyvem,
Συλλογή 2006, I-2879, σκ. 67. Ως προς το ακολουθούμενο σκεπτικό εφαρμογής της singularia από το ΔΕΚ (ΔικΕΕ), βλ. Riesenhuber,
Europäische Methodenlehre, 20102, σ. 345 επ, αρ. 61 επ.
39. Υπό το πρίσμα αυτό στη γερμανική θεωρία υποστηρίζεται από τους Weichert/Wenninger, Die Neuregelung der Erkundigungsund Aufklärungspflichten von Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen gem. Art. 19 RiL 2004/39/EG (MiFID) und FinanzmarktRichtlinie-Umsetzungsgesetz, WM 2007, 627, 632, ότι η ρύθμιση
αφορά αποκλειστικά και μόνο στο direct / discount broking, χωρίς
τη φυσική παρουσία μεταξύ επενδυτή και τράπεζας/ΕΠΕΥ.
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χωρίς δηλαδή να παρέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες ή
συμβουλές προς τον πελάτη/επενδυτή. Ακολουθώντας τα πορίσματα της κοινής λογικής είναι εξαιρετικά απίθανο πελάτες που
κατά κανόνα δεν διέθεταν ειδικές γνώσεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ακόμη και όσοι προσέτρεξαν με δική τους πρωτοβουλία στις τράπεζες40, να μην προέβησαν σε καμία απολύτως
συζήτηση κατά το προσυμβατικό στάδιο για να ενημερωθούν,
όχι μόνο για τα γενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως
επιτόκιο, λήξη αυτού κ.λπ.), αλλά και για τους ενδεχόμενους
κινδύνους που διέτρεχαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα41, τούτο
μάλιστα σε μια εξαιρετικά επισφαλή περίοδο για την οικονομική πορεία των τραπεζών και της χώρας εν γένει42.
Στις εδώ εξεταζόμενες υποθέσεις ο εφαρμοστής του δικαίου, υπό το πρίσμα της διατυπωθείσας ratio, πρέπει να διερευνήσει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αν μεταξύ του πελάτη και
της τράπεζας έχει συναφθεί σιωπηρώς μια σύμβαση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία αποκλείει την εφαρμογή της
παρ. 6 του άρθρου 25 ν. 3606/2007. Μολονότι το άρθρο 16 της
υπ’ αριθ. 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζει ότι η τράπεζα συνάπτει με τον πελάτη της εγγράφως σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών, καθορίζουσα
τα ουσιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών
(έστω και με παραπομπή σε άλλα κείμενα ή έγγραφα)43, εντούτοις η έλλειψη έγγραφου τύπου σύμφωνα με την πάγια πλέον
νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, η οποία ακολουθεί την
παλαιότερη νομολογία του Ανώτατου Γερμανικού Ακυρωτικού
(Bundesgerichtshof = BGH) στην υπόθεση των «ομολόγων Αργεντινής»44, ουδόλως οδηγεί σε ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης, αφού δεν είναι υποχρεωτική η expressis verbis σύναψη
τέτοιου είδους συμβάσεων. Είναι επομένως δυνατή και η σιωπηρή κατάρτισή τους45. Στο πλαίσιο αυτό δεν ενδιαφέρει το
πρόσωπο από το οποίο προήλθε η σχετική πρωτοβουλία για τη
(σιωπηρή) κατάρτιση της σύμβασης, αν δηλαδή ο υποψήφιος
πελάτης απευθύνεται στον επενδυτικό σύμβουλο της τράπεζας
επιθυμώντας τη διαφώτισή του ή αν ο πελάτης της τράπεζας
προσεγγίζει τον τραπεζικό υπάλληλο στο πλαίσιο εκτέλεσης
άλλης τραπεζικής εργασίας, ανοίγοντας σχετική συζήτηση για
μια ενδεχόμενη τοποθέτηση των κεφαλαίων του σε συγκεκρι40. Με τις οποίες διατηρούσαν κατά κανόνα ήδη συναλλακτικές
σχέσεις με τη μορφή λ.χ. προθεσμιακών καταθέσεων, αποταμιεύσεων ταμιευτηρίου, λογαριασμών μισθοδοσίας, δανείων κ.λπ.
41. Ενδεχόμενη απώλεια αποταμιεύσεων, «ασφάλεια» και «εγγύηση» του Ελληνικού Δημοσίου, διασπορά κινδύνου και ενδεχόμενες
εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις πέρα από τα ΟΕΔ, καθώς και
άλλα τέτοιου είδους συναφή θέματα.
42. Για τους πελάτες εκείνους στους οποίους τα ίδια τα πιστωτικά
ιδρύματα πρότειναν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, δεδομένου ότι δεν πληρούται η (σωρευτική) προϋπόθεση της περ. β΄
του ιδίου άρθρου που ορίζει ορίζεται ότι: «Η υπηρεσία παρέχεται
κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη».
43. Σχετικά, Γεωργιάδης Στ., Η ευθύνη της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την παροχή επενδυτικών συμβουλών,
2003, σ. 75 επ.
44. BGH, Urt. 06.07.1993, XI ZR 12/93,“Bond-Urteil”, BGHZ 123, 126
= BB 1993, 1903 = DB 1993, 1869 = EWiR 1993, 857 = JA 1994, 57 =
JZ 1994, 102 = MDR 1993, 861 = NJW 1993, 2433 = WM 1993, 1455
= ZIP 1993, 1148. Βλ. σχετικά με την εν λόγω απόφαση και Γκούσκου, Η έκταση υποχρέωσης τράπεζας προς παροχή επενδυτικών
συμβουλών (Η υπό κρίση περίπτωση: Ομολογιακό δάνειο εξωτερικού σε γερμανικά μάρκα, -DM, σχόλιο στην από 7.7.1993 απόφαση
του γερμανικού Ακυρωτικού), ΕΕμπΔ 1995, 143.
45. Πρβλ. ΕφΑθ 787/2013 ΔΕΕ 2014, 251· ΠΠρΑθ 493/2012, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΑθ 7169/2010 ΝοΒ 2011, 351· ΜΠρΑθ 299/2012 ΧρηΔικ 2012, 154. Αναλυτικά επί του ζητήματος, Λιάππης (2012), σ. 165
επ. Επίσης, Γεωργιάδης Γ., Οι υποχρεώσεις της τράπεζας για ενημέρωση, διαφώτιση και παροχή συμβουλών στον πελάτη, ΧρΙΔ 2008,
865, 869.
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μένα χρηματοπιστωτικά μέσα46. Αντιθέτως, κρίσιμη καθίσταται
αποκλειστικά και μόνον η έναρξη σχετικής συζήτησης, χωρίς
επιπρόσθετη αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας για καταβολή αμοιβής έναντι του προστηθέντος τραπεζικού/επενδυτικού συμβούλου, ούτε τη διατήρηση στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή σε θυγατρική του σχετικού λογαριασμού χαρτοφυλακίου κινητών αξιών47. Στην πρωτοβουλία της μιας ή της
άλλης πλευράς ενυπάρχει πρόταση για τη σύναψη σύμβασης
παροχής επενδυτικών συμβουλών, την οποία το άλλο μέρος –
πελάτης ή επενδυτικός σύμβουλος αντίστοιχα– αποδέχεται με
την έναρξη σχετικής ενημερωτικής συζήτησης48.
Πάντως, η νομολογία στις εδώ εξεταζόμενες περιπτώσεις
έκρινε ότι «δεν μπορεί να γίνει λόγος για την έστω σιωπηρή
κατάρτιση μίας σύμβασης παροχής επενδυτικών συμβουλών,
όταν απλώς και μόνο ο επενδυτής αναθέτει στην τράπεζα την
εκτέλεση συγκεκριμένων επενδυτικών κινήσεων (αγοράς, πώλησης αξιογράφων κ.λπ.) και αυτή τις εκτελεί. Και τούτο, διότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν αναπτύσσεται μία προσωπική
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να επηρεάσει την επενδυτική βούληση του
πελάτη της»49. Η συγκεκριμένη δικανική κρίση δεν μπορεί να
υιοθετηθεί εν προκειμένω. Αφενός μεν διότι δεν λαμβάνει υπόψιν την ερμηνεία που επιτάσσει ο εξαιρετικός χαρακτήρας της
διάταξης, αφετέρου δε επειδή παραγνωρίζει την προαναφερθείσα απόκλισή της από το πρότυπο προστασίας που καθιερώνει η MiFID, σε σχέση με τις υπόλοιπες αξιολογικές κρίσεις του
ενωσιακού νομοθέτη, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις επί
μέρους ρυθμίσεις του άρθρου 25 ν. 3606/2007. Τέλος, οδηγεί
σε ασύμβατα με την εν λόγω νομοθεσία αποτελέσματα, καθώς
μετακυλύει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφώτισης από
τη σφαίρα των τραπεζών/ΕΠΕΥ στις πλάτες των πελατών τους,
χωρίς να υφίσταται για τους τελευταίους μια τέτοιου είδους
αναλογούσα ex lege υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει
για τις τράπεζες/ΕΠΕΥ έναν «βολικό» τρόπο διαφυγής από τις
προβλεπόμενες υποχρεώσεις ενημέρωσης, ο οποίος –αν τελικά επικρατήσει στις συναλλαγές– θα οδηγήσει σε μια race to
the bottom προσέγγιση, αποδυναμώνοντας πλήρως τη θέση
των ιδιωτών-επενδυτών επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

46. Βλ. σχετικά και το λεκτικό του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ν.
3606/2007, σύμφωνα με το οποίο ως επενδυτική υπηρεσία και
δραστηριότητα νοείται και «η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η
οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της τράπεζας/
ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν
χρηματοπιστωτικά μέσα».
47. Λιάππης (2012), σ. 165 επ· Buck-Heeb, Der Anlageberatungsvertrag – Die Doppelrolle der Bank zwischen Fremd- und Eigeninteresse, WM 2012, 625. Βλ. και Τριανταφυλλάκη, Ευθύνη των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων έναντι των επενδυτών από παράλειψη
πληροφορήσεως ή από παροχή εσφαλμένων συμβουλών, ΧρΙΔ
2001, 17, 22 επ.
48. Οι πρόσφατες αποφάσεις της γερμανικής και αυστριακής νομολογίας εδράζονται στην ύπαρξη (ρητής ή σιωπηρής) σύμβασης
παροχής επενδυτικών συμβουλών, δικαιώνοντας τους κατόχους
ελληνικών κρατικών ομολόγων για πλημμέλειες της τράπεζας
ως προς τις υποχρεώσεις πληροφόρησης έναντι των πελατών
τους. Βλ. LG Mühlhausen, απόφ. 5.6.2014, 6 O 223/13, αδημ.· LG
Duisburg, απόφ. 31.7.2012, 3 O 38/12, αδημ. Επίσης, το Ανώτατο
Αυστριακό Δικαστήριο (OGH) και το Εμποροδικείο Βιέννης είχαν
δικαιώσει στο παρελθόν με παρόμοιο σκεπτικό ιδιώτες-επενδυτές
για ομόλογα Αργεντινής, βλ. OGH, απόφ. 10.3.2008, 10Ob11/07a,
Zak 2008, 237 = ZFR 2008, 196 = ÖBA 2008, 1504 = RdW 2008, 521
= ZIK 2009, 71, καθώς και τις αποφάσεις του Εμποροδικείου Βιέννης: απόφ. 7.4.2004, 26 Cg 118/03f-8, αδημ.· απόφ. 20.12.2004, 25
Cg 104/03i, αδημ.
49. Βλ. για τις εν λόγω αποφάσεις, ανωτ. υποσημ. 30.
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3. Η συμπληρωματική λειτουργία της ΑΚ 288 στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων της MiFID (ν. 3606/2007)
Ένα ζήτημα που ενδιαφέρει, ειδικά δε αν η νομολογία δεν
υιοθετήσει τις εδώ αναπτυσσόμενες θέσεις, είναι εκείνο της
συμπληρωματικής επενέργειας της ΑΚ 288 στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του ν. 3606/2007. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος, απόρροια της γενικής αρχής
της καλής (συναλλακτικής) πίστης, θίγονται ακροθιγώς στις
προαναφερθείσες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, όπου όμως το δικαστήριο αναφέρει ότι «ακόμη και
αν θεωρηθεί ότι δεν αποκλείεται πάντως να απορρέουν (βάσει της αρχής της καλής πίστης), παρεπόμενες υποχρεώσεις
της τράπεζας να διαφωτίσει τον επενδυτή, όταν αυτός, κατά
ευδιάκριτο για την τράπεζα τρόπο, δε διακρίνει κινδύνους της
σκοπούμενης από αυτόν συναλλαγής (Λιάππης, ό.π., σημ. 615,
168), στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε υποχρέωση ειδικής ενημέρωσης για τον τυχόν αυξημένο κίνδυνο των τίτλων
καθόσον, κατά τη χρονική στιγμή που διενεργήθηκε η επίδικη
αγορά, δηλ. προ της επίτασης της κρίσης του ημεδαπού δημόσιου χρέους (που σήμανε ραγδαία πτώση των τιμών διαπραγμάτευσης των εν λόγω τίτλων στη δευτερογενή αγορά), κανένα
πιστωτικό ίδρυμα ή διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
δε θα μπορούσε να προβλέψει την μετά από δύο έτη εφαρμογή των παραπάνω εξαιρετικών νομοθετικών διατάξεων που
εισήγαγαν αναδρομικά ρήτρες συλλογικής δράσης».
Σε άλλο νομολογιακό πόρισμα έχει καταλήξει σε ορισμένες διαγνώσεις του το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στην υπ’ αριθμ.
2724/2015 απόφασή του50, μολονότι απαλλάσσει την τράπεζα
από την υποχρέωση ενημέρωσης κατά τον χρόνο πώλησης
των ΟΕΔ βάσει του άρθρου 25 παρ. 6, εντούτοις επιδικάζει
στον επενδυτή αποζημίωση ύψους 53,5% επί της ονομαστικής
αξίας του ομολόγου. Το δικαστήριο δέχεται υπό το πρίσμα της
ΑΚ 288 ότι το πιστωτικό ίδρυμα όφειλε να τον ενημερώσει μετά
την κατάρτιση της σύμβασης για τον κίνδυνο που διέτρεχε να
απωλέσει το κεφάλαιο ή μέρος αυτού λόγω της μείωσης της
πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του επικείμενου επιβλαβούς PSΙ.
Οι δύο αυτές αποφάσεις, αντιλαμβανόμενες κατά τρόπο διαφορετικό τη λειτουργία της καλής πίστης, δίνουν αφορμή να
εξεταστεί αν η γενική ρήτρα της ΑΚ 288 δύναται να εφαρμοστεί
παράλληλα με τους προβλεπόμενους ειδικότερους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς της MiFID και του ν. 3606/2007,
διευρύνοντας τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των τραπεζών μέσα από την εφαρμογή των κοινών διατάξεων του ΑΚ που οδηγούν σε ένα αυστηρότερο πρότυπο προστασίας απ’ ό,τι το ως
άνω ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και αν
τελικά καθίσταται δυνατή η εφαρμογή της ΑΚ 288 και στις εδώ
εξεταζόμενες περιπτώσεις των ομολογιούχων.
α) Η υπόθεση Lehman Brothers – Τα κρίσιμα νομολογιακά πορίσματα του Αρείου Πάγου
i) Συμπληρωματική εφαρμογή της ΑΚ 288 με τους κανόνες εφαρμογής της MiFID (ν. 3606/2007)
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, μετά και την πρόσφατη
απόφαση του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των επενδυτικών
προϊόντων της Lehman Brothers51, είναι καταφατική. Το Ανώτατο Ακυρωτικό δέχεται ότι η οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID), η
οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν.
3606/2007, αποβλέπει στη μέγιστη εναρμόνιση των διατάξεών
50. Βλ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Η εν λόγω απόφαση προηγήθηκε χρονικά
των ως άνω αποφάσεων του ΜΠρΑθ.
51. ΑΠ 1028/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και τις προηγηθείσες αποφάσεις του ΕφΑθ 787/2013, ΔΕΕ 2014, 251 και του ΠΠρΑθ 4560/2011,
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
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της σε επίπεδο κρατών-μελών, υπό την έννοια της απαγόρευσης θέσπισης πρόσθετων υποχρεώσεων σε βάρος των τραπεζών / ΕΠΕΥ από τον εθνικό νομοθέτη, χωρίς εντούτοις να εξαντλεί όλα τα ζητήματα, όπως συμβαίνει επί παροχής από την
τράπεζα / ΕΠΕΥ τυποποιημένης πληροφόρησης, την οποία ο
αντισυμβαλλόμενος πελάτης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί,
διότι δεν έχει την απαραίτητη γνωσιολογική επάρκεια προκατανόησης των κρίσιμων όρων, οπότε έρχεται σε συμπλήρωση
το εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της γενικής αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης της παροχής (ΑΚ 288), επιβάλλοντας πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις στον παρέχοντα τις επενδυτικές υπηρεσίες φορέα52.
ii) Θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης
Στην ίδια απόφαση ο Άρειος Πάγος αποσαφηνίζει το αμφιλεγόμενο –σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο– ζήτημα της διττής νομικής φύσης των διατάξεων της MiFID53, δεχόμενος ότι οι
διατάξεις του ν. 3606/2007 αποβλέπουν όχι μόνο στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δια της εξασφαλίσεως της
διατήρησης της εμπιστοσύνης του κοινού στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, αλλά παράλληλα αποβλέπουν και στην αποτελεσματική προστασία των
επενδυτών, υπέρ των οποίων επιβάλλουν στις τράπεζες/ΕΠΕΥ
συγκεκριμένες και σημαντικές υποχρεώσεις νια την αποτροπή
ζημίας των. Έτσι, η παραβίαση από τις τράπεζες/ΕΠΕΥ των προβλεπομένων από τον ν. 3606/2007 υποχρεώσεων, στον βαθμό
που οι διατάξεις του θεσμικού αυτού πλαισίου προασπίζουν
ατομικά έννομα αγαθά, αποτελεί παράνομη πράξη και συντρεχόντων και των λοιπών όρων παρέχουν αξίωση αποζημίωσης
από το άρθρο 914 ΑΚ.
β) Η συμπληρωματική λειτουργία της ΑΚ 288 στις περιπτώσεις
των ομολογιούχων
Μετά την κατάφαση στο πρώτο ερώτημα πρέπει να διερευνηθεί το δεύτερο ερώτημα που ενδιαφέρει, δηλαδή το κατά
πόσο ο εφαρμοστής του δικαίου δύναται να κινηθεί με τη δικανική του κρίση, πέρα από τα θεσπιζόμενα πρότυπα συμπεριφοράς της MiFID και του ν. 3606/2007, εξάγοντας, μέσα από την
επίκληση της ΑΚ 288 αυστηρότερους προστατευτικούς κανόνες που υπηρετούν αρτιότερα τις επιταγές της προστασίας του
αδύνατου μέρους (καταναλωτή-επενδυτή).
Σημειωτέον, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προκειμέ52. Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, βάσει της
γενικής ρήτρας της (συναλλακτικής) καλής πίστης η τράπεζα δεν
θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το άρθρο 25 του ν. 3606/2007 με μόνη την παροχή στον επενδυτή τυποποιημένης ενημέρωσης, όταν υπό τις συγκεκριμένες
συνθήκες επιβάλλεται και η προφορική και αναλυτική ενημέρωση του επενδυτή. Επί ταυτόχρονης παροχής τυποποιημένης και
προφορικής ενημέρωσης, χωρίς τη διευκρίνηση ότι η τελευταία
περιορίζεται σε συγκεκριμένα κεφάλαια ή στοιχεία της επένδυσης,
πρέπει η προφορική ενημέρωση να συγκεντρώνει όλα τα ως άνω
κατά το νόμο στοιχεία και δεν αναπληρώνεται ούτε συμπληρώνεται από την τυποποιημένη ενημέρωση, πολύ περισσότερο στην
περίπτωση που ο επενδυτής αδυνατεί για λόγους αντικειμενικούς
να αναγνώσει ή κατανοήσει τους όρους της επένδυσης και εύλογα
αρκείται και δείχνει εμπιστοσύνη στην προφορική πληροφόρηση.
Βλ. για τη διεύρυνση των υποχρεώσεων ενημέρωσης βάσει της ΑΚ
288 και την παρεμφερή απόφαση του ΠΠρΘεσ 19932/2009 ΕφΑΔ
2009, 803 επ. (υπόθεση Lehman Brothers).
53. Αναλυτικά για τη νομική θεώρηση και τις αντικρουόμενες θέσεις, βλ. Λιάππη (2012), σ. 174 επ, καθώς και Tison, The civil law
effects of MiFID, τιμ. τόμ. Hopt, 2010, σ. 2630 επ. Ενδιαφέρουσες επί
του ζητήματος και οι αποφάσεις του Γερμανικού Ακυρωτικού στις
υποθέσεις Lehman Brothers, BGH, ZIP 2011, 2237, 2242 (Lehman I)
και BGH, ZIP 2011, 2246, 2251 (Lehman II).
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νου να αποκλείσει την εφαρμογή της ΑΚ 288, συνδέει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (ratings) και τους λοιπούς οικονομικά κρίσιμους δείκτες (spread, CDS), αποκλειστικά και μόνο
με την επίταση της κρίσης του ημεδαπού δημόσιου χρέους και
της λήψης εκ του λόγου τούτου σχετικών νομοθετικών μέτρων,
παραγνωρίζοντας την αληθή λειτουργία των συγκεκριμένων
δεικτών για τη διαμόρφωση της τελικής επενδυτικής συμπεριφοράς κατά τον κρίσιμο χρόνο της αγοράς των ομολόγων. Έτσι,
αν και δεν αποκρούεται η δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής
της ΑΚ 288 με τις διατάξεις της MiFID στις εδώ εξεταζόμενες περιπτώσεις, το δικαστήριο αρνείται να υπεισέλθει στην εξέταση
των παρεπόμενων υποχρεώσεων ενημέρωσης της τράπεζας,
δεδομένου ότι: «κατά τη χρονική στιγμή που διενεργήθηκε η
επίδικη αγορά, δηλ. προ της επίτασης της κρίσης του ημεδαπού δημόσιου χρέους (που σήμανε ραγδαία πτώση των τιμών
διαπραγμάτευσης των εν λόγω τίτλων στη δευτερογενή αγορά),
κανένα πιστωτικό ίδρυμα ή διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης δε θα μπορούσε να προβλέψει την μετά από δύο έτη
εφαρμογή των παραπάνω εξαιρετικών νομοθετικών διατάξεων
που εισήγαγαν αναδρομικά ρήτρες συλλογικής δράσης».
Προφανώς, οι επιβαλλόμενες στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας της καλής πίστης υποχρεώσεις των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών για ενημέρωση των πελατών τους, δεν
δύνανται να μην λαμβάνουν υπόψιν τους τα όρια του γνωστικού πεδίου του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και την αντικειμενική δυνατότητα προβλεψιμότητας των συνθηκών της
σχετικής αγοράς. Τούτο ισχύει ασφαλώς ως προς τα γεγονότα
και βιοτικά συμβάντα τα οποία η ίδια η τράπεζα δεν ήταν σε
θέση να γνωρίζει κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης με
τον πελάτη της, όπως επί παραδείγματι την αδυναμία πρόβλεψης του «κουρέματος» των ομολόγων κατά το έτος 2012 μέσω
νομοθετικών διατάξεων που εισήχθησαν με τον ν. 4050/2012.
Το δικαστήριο δεν προβαίνει όμως στη διερεύνηση ως προς
την ύπαρξη κρίσιμων οικονομικών δεδομένων που η τράπεζα
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει κατά τον κρίσιμο χρόνο της αγοράς των ΟΕΔ, προκειμένου να διαφωτίσει –ως παρεπόμενη
υποχρέωση απορρέουσα από την εφαρμογή της ΑΚ 288– τους
αγοραστές των ομολόγων για τους δυνητικούς κινδύνους που
διέτρεχε η τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε αυτά. Τούτο δε
εν όψει του σκοπού και του ειδικού βάρους που είχαν κατά την
ημερομηνία της αγοράς των ομολόγων κρίσιμα οικονομικά
στοιχεία, για τα οποία έχει γίνει εκτενώς λόγος πιο πάνω (πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επίπεδο spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, ποσοστό
αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου – CDS).
Πέραν αυτού, η πραγματική αδυναμία του κατά κανόνα
μη εξειδικευμένου ιδιώτη-επενδυτή στις σύνθετες έννοιες των
χρηματοοικονομικών, ειδικά δε ως προς την κατανόηση του αληθούς περιεχομένου και της λειτουργίας των ratings, καθώς
και των προαναφερόμενων «εργαλείων» εκτίμησης κινδύνων
(spreads, CDS) που απευθύνονται πρωτίστως στους επαγγελματίες του χώρου της χρηματοπιστωτικής αγοράς, επιτείνει την
υποχρέωση της τράπεζας να προβεί στη διαφώτιση του πελάτη της, ο οποίος εκ της κοινωνικο-τυπικής θέσεως του χρήζει
ανάλογης προστασίας ως ασθενέστερο μέρος54. Η παραπομπή
σε προδιατυπωμένους όρους, στους οποίους ο τελευταίος
54. Σχετική με τα ανωτέρω και η ενδιαφέρουσα απόφαση του Εφετείου Αθηνών 787/2013, ΔΕΕ 2014, 251 επ: «…με βάση την αρχή
της καλής πίστης κατ’ άρθρο 288 ΑΚ η τράπεζα έχει υποχρέωση να
διαφωτίζει προφορικά και όχι βάσει ενός τυποποιημένου εντύπου
τον επενδυτή για τους κινδύνους της προτεινόμενης επένδυσης,
ιδίως όταν αυτός δεν έχει το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο και
δεν διαθέτει καμία επενδυτική εμπειρία, η δε φύση της επένδυσης
απαιτεί ιδιαίτερη πληροφόρηση και εκτίμηση του επενδυτικού
κινδύνου (Λιάππης, ό.π., σελ. 194-195), έστω και αν με την εκδοχή
αυτή καταλήγει σε πιο αυστηρή ρύθμιση σε σχέση με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις του ν. 3606/2007».
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είχε προσχωρήσει στην λογική του take it or leave it κατά την
ημερομηνία της αγοράς των ομολόγων, μέσω της υπογραφής
σχετικών εγγράφων με αναφορά στην τότε υφιστάμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας55, δεν απαλλάσσουν τον
πιστοποιημένο από την ΤτΕ επενδυτικό σύμβουλο/υπάλληλο
της τράπεζας, από την απορρέουσα βάσει της καλής πίστης
υποχρέωσή του να ενημερώσει με κατανοητό και ευσύνοπτο
τρόπο τον πελάτη της για τους υφιστάμενους επενδυτικούς
κινδύνους. Τούτο ισχύει και για «μη σύνθετα» χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εν προκειμένω τα ομόλογα, εφόσον η τράπεζα
διακρίνει ότι ο πελάτης της δεν διαθέτει το κατάλληλο γνωσιολογικό υπόβαθρο, ούτε την απαραίτητη επενδυτική εμπειρία
ορθής εκτίμησης των –γνωστών στην τράπεζα– οικονομικών
δεδομένων, προκειμένου να μορφώσει άποψη για την τελική
επενδυτική του απόφαση.
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, προσεγγίζοντας με διαφορετικό τρόπο –από το Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών– τη συμπληρωματική λειτουργία της ΑΚ 288, αξιοποιεί την αρχή της
(συναλλακτικής) καλής πίστης, προκειμένου να θεμελιώσει την
παρεπόμενη υποχρέωση ενημέρωσης της τράπεζας, αναγνωρίζοντας σχετική ευθύνη της ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών της για την καθοδική πορεία των ομολόγων και την εμπορευσιμότητά τους κατά το μετασυμβατικό
στάδιο: «η τράπεζα, η οποία γνώριζε όλα τα παραπάνω σχετικά
με την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού
Δημοσίου, καθώς και την επικείμενη συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα στην μείωση του δημοσίου χρέους (PSI), δεν ενημέρωσε
την ενάγουσα όπως υποχρεούτο από το καθήκον βέλτιστης εκτέλεσης, αλλά και βάσει των αρχών της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, ώστε να έχει μια σαφή εικόνα για τον
κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυσή της και να μπορέσει να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες περιορισμού της ζημίας προκειμένου να διασωθεί το κεφάλαιό της ή να μπορέσει να πωλήσει
το ομόλογο». Άλλο φυσικά είναι το ζήτημα αν στην περίπτωση
της απόφασης του Ειρηνοδικείου προβληθεί εκ μέρους της
τράπεζας η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος στο πρόσωπο
του ιδιώτη-επενδυτή, είτε επειδή οι συνεχείς υποβαθμίσεις της
ελληνικής οικονομίας από τις αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ είχαν
αποτυπωθεί στις αποδόσεις και στην εμπορευσιμότητα των
ομολόγων (βλ και statements με την καταγραφείσα αξία του
χαρτοφυλακίου που λάμβαναν οι ομολογιούχοι) είτε επειδή η
κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι συζητήσεις
γύρω από αυτήν ήταν «κοινό κτήμα» και ως εκ του τούτου θα
έπρεπε να είχε δημιουργήσει ήδη στους ίδιους τους κατόχους
των ΟΕΔ εύλογες ανησυχίες για τις επιγενόμενες αρνητικότατες συνέπειες56.
ΙV. Αντί επιλόγου
Οι ΟΑΠΙ, παρά την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων
και τον αμφίσημο ρόλο τους σε σχέση με την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των αξιολογήσεών τους, διαδραματίζουν διαχρονικά έναν σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση
της επενδυτικής συμπεριφοράς, αλλά και των επενδυτικών
αποφάσεων, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μέσω της ιδιαίτερα ισχυρής επιρροής που ασκούν οι ανακοινώσεις τους στο
επενδυτικό κοινό για την αξιολογούμενη κάθε φορά οικονομία.

Άγγελος Π. Μπώλος

Στην περίπτωση της χώρας μας τα αρνητικά ratings ήδη από
τις αρχές του 2009 άρχισαν να αποτυπώνουν σταδιακά τον
ολισθηρό «δρόμο» της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την
αξιοπιστία των ομολόγων που είχαν ως εκδότη τους το Ελληνικό Δημόσιο. Μαζί με τις εν λόγω αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ, αλλά
και τα συναφή οικονομικά δεδομένα όπως λ.χ. τα αυξανόμενα
spreads των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά
ή οι ανοδικές διακυμάνσεις των ασφαλίστρων κινδύνων, δημιούργησαν έναν «εκρηκτικό» μείγμα για την ποιότητα και εν
γένει την αξία των ελληνικών ομολόγων. Την ίδια ως άνω περίοδο, δηλαδή από τις αρχές του 2009 και έως και το καλοκαίρι
του 2011, μεγάλη μερίδα Ελλήνων προχώρησε στην αγορά ΟΕΔ, τοποθετώντας κυρίως χρήματα από αποταμιεύσεις στα εν
λόγω ομόλογα, τα οποία απώλεσαν μεταξύ άλλων το 53,5% της
ονομαστικής τους αξίας μετά το PSI+ του 2012.
Προσφάτως, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κλήθηκαν να εξετάσουν αν υφίστανται εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων
παραβιάσεις των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης
που απορρέουν πρωτίστως από το προστατευτικό πλέγμα των
διατάξεων της MiFID και του ν. 3606/2007, επικουρικώς δε και
από τη γενική αρχή της καλής συναλλακτικής πίστης (ΑΚ 288).
Η λύση που δόθηκε από τη νομολογία κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3606/2007 είναι επισφαλής. Αφενός μεν διότι απομακρύνεται από την τελεολογία της
συγκεκριμένης διάταξης και τον εξαιρετικό της χαρακτήρα,
αφετέρου δε επειδή παραγνωρίζει τις αξιολογικές κρίσεις που
ο ενωσιακός νομοθέτης καθιερώνει με τις επί μέρους διατάξεις
του άρθρου 19 της MiFID (άρθρο 25 του ν. 3606/2007), θέτοντας σε διακινδύνευση τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής
με το εν λόγω νομοθέτημα. Ο εφαρμοστής του δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δέον είναι να προβεί στην ερμηνεία
της επίμαχης διάταξης με συσταλτικό τρόπο, προκειμένου οι
εντολές αγοράς των ΟΕΔ (και μόνο οι εντολές) που δόθηκαν
από τους ιδιώτες-επενδυτές, κατά κανόνα με τη φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα των τραπεζών, να αντιμετωπιστούν
με τρόπο ενιαίο και ταυτόσημο με εκείνον που αντιμετωπίζονται οι εντολές που διαβιβάζονται προς την τράπεζα/ΕΠΕΥ
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεφώνου, χωρίς δηλαδή
να παρέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες ή συμβουλές
προς τον πελάτη/επενδυτή. Έτσι, καθίσταται αναγκαίο να διερευνηθεί ad hoc και ανά υπόθεση ομολογιούχου αν πράγματι
παρέχονταν εξατομικευμένες πληροφορίες ή συμβουλές προς
τον πελάτη/επενδυτή, οι οποίες οδηγούν στην αποδοχή μιας
σιωπηρώς καταρτισθείσας σύμβασης παροχής επενδυτικών
συμβουλών, αποκλείοντας την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 25 ν. 3606/2007.
Η εφαρμογή τέλος της ΑΚ 288 σύμφωνα πλέον και με τη
νομολογία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να περιοριστεί ή να
αποκλειστεί από τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς
που προβλέπει η, υπό αναθεώρηση άλλωστε, ισχύουσα οδηγία
MiFID και ο ν. 3606/2007. Παρά τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις
που υφίστανται μεταξύ των ελληνικών κρατικών ομολόγων και
των επενδυτικών προϊόντων της Lehman Brothers, η εφαρμογή
της γενικής ρήτρας της συναλλακτικής καλής πίστης, όπως καταδείχθηκε πιο πάνω, δύναται να οδηγήσει εν προκειμένω σε επιεικέστερα αποτελέσματα που ανταποκρίνονται πληρέστερα
στην προστασία του ασθενέστερου μέρους.

55. Εν προκειμένω με την αναγραφή της ανάλογης βαθμίδας αξιολόγησης (π.χ. ΒΒΒ+).
56. Ο βαθμός της συνυπαιτιότητας είναι βέβαια αδύνατο να οριοθετηθεί a priori, καθώς είναι εξαρτώμενος από τις περιστάσεις και
εξειδικεύεται κατά περίπτωση, βάσει των κριτηρίων που θα αξιοποιηθούν από τον εφαρμοστή του δικαίου με συνδυαστικό τρόπο.
Διάφορα είναι τα κριτήρια που στο στάδιο αυτό μπορούν να ληφθούν υπόψη, όπως λ.χ. το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική
ενασχόληση, ο βαθμός εξοικείωσης και πρότερης εμπειρίας στις
επενδυτικές συναλλαγές κ.λπ.
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