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ΣΟ ΔΛΚΑΣΘΡΛΟ ΣΟΤ ΑΡΕΛΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ' Πολιτικό Σμιμα  

 

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Δθμθτροφλα Τφαντι, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ και Γεϊργιο 

Χοϊμζ, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, τθν 1θ Δεκεμβρίου 2017, με τθν 

παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ: 

Σθσ αναιρεςείουςασ: Ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρίασ με τθν επωνυμία "... AE", που εδρεφει 

ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα, θ οποία εκπροςωπικθκε από τουσ πλθρεξοφςιουσ 

δικθγόρουσ τθσ Φωτεινι Χατηθχθδίρογλου και Χαράλαμπο Ρζμπελθ. 

Σθσ αναιρεςίβλθτθσ: Γ. . του Δ., κατοίκου ..., θ οποία εκπροςωπικθκε από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο τθσ Δθμιτριο Ηυγουλιάνο με διλωςθ του άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. 

Κοινοποιουμζνθ θ αναίρεςθ ςτισ: 1) Ανϊνυμθ τραπεηικι εταιρία με τθν επωνυμία "... AE", 

που εδρεφει ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα. 2) Ανϊνυμθ τραπεηικι εταιρία με τθν 

επωνυμία "... AE", που εδρεφει ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα. 3) Ανϊνυμθ τραπεηικι 

εταιρία με τθν επωνυμία "... AE", που εδρεφει ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα. 4) 

Ανϊνυμθ τραπεηικι εταιρία με τθν επωνυμία "..." και το διακριτικό τίτλο "...", που εδρεφει 

ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα. 

Θ ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 30-8-2012 αίτθςθ τθσ ιδθ αναιρεςίβλθτθσ, που 

κατατζκθκε ςτο Ειρθνοδικείο κφδρασ. Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 130/2014 οριςτικι του 

ίδιου Δικαςτθρίου και 399/2015 του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ζδεςςασ. Σθν αναίρεςθ 

τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτεί θ αναιρεςείουςα με τθν από 20-9-2016 αίτθςι τθσ. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγθτι τον Αρεοπαγίτθ Γεϊργιο Χοϊμζ, που 

εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω. Οι 

πλθρεξοφςιοι τθσ αναιρεςείουςασ ηιτθςαν τθν παραδοχι τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και τθν 

καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΚΘΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του ν. 3869/2010, όπωσ ίςχυε και 

εφαρμόηεται ςτθν προκείμενθ υπόκεςθ πριν αντικαταςτακεί με το άρκρο 1 παρ. 1 τθσ 

ΤΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) που καταλαμβάνει, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 2 τθσ ΤΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρκρου 2 του ίδιου νόμου, τισ 

αιτιςεισ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, ορίηεται ότι "φυςικά πρόςωπα 

που δεν ζχουν πτωχευτικι ικανότθτα και ζχουν περιζλκει, χωρίσ δόλο, ςε μόνιμθ αδυναμία 

πλθρωμισ λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν οφειλϊν τουσ (εφεξισ οφειλζτεσ) δικαιοφνται να 

υποβάλουν ςτο αρμόδιο δικαςτιριο τθν αίτθςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 4 για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ και απαλλαγι. Σθν φπαρξθ δόλου αποδεικνφει 



ο πιςτωτισ". φμφωνα με τθ διάταξθ αυτι, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ςτο 

ρυκμιςτικό πεδίο εφαρμογισ του ν. 3869/2010 είναι ο οφειλζτθσ να ζχει περιζλκει, χωρίσ 

δόλο, ςε μόνιμθ αδυναμία πλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν οφειλϊν του. 

Εξάλλου, όπωσ προκφπτει από τθν πρόβλεψθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 1 του πιο 

πάνω άρκρου 1 του ν. 3869/2010, κατά τθν οποία τθν φπαρξθ του δόλου αποδεικνφει ο 

πιςτωτισ, το επιλαμβανόμενο τθσ υπόκεςθσ δικαςτιριο ερευνά τθν φπαρξθ του δόλου όχι 

αυτεπαγγζλτωσ, αλλά, όπωσ είναι αυτονόθτο και γι' αυτό παραλείφκθκε ςτο νόμο, κατά 

πρόταςθ πιςτωτι, ο οποίοσ πρζπει να προτείνει τον εν λόγω ιςχυριςμό κατά τρόπο 

οριςμζνο, ιτοι με ςαφι ζκκεςθ των γεγονότων που τον κεμελιϊνουν (πρβλ. άρκρ. 262 παρ. 

1 ΚΠολΔ), και να τον αποδείξει (ΑΠ 65/2017, ΑΠ 951/2015, ΑΠ 1226/2014). Περαιτζρω, 

κατά τθ διάταξθ του άρκρου 560 αρικμ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολΔ, που εφαρμόηεται και ςτθν 

παροφςα διαδικαςία (άρκρ. 14 ν. 3869/ 2010), αναίρεςθ επιτρζπεται αν παραβιάςτθκε 

κανόνασ του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμθνευτικοί 

κανόνεσ των δικαιοπραξιϊν... Ο κανόνασ δικαίου παραβιάηεται, αν δεν εφαρμοςτεί, ενϊ 

ςυνζτρεχαν οι πραγματικζσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του, ι αν εφαρμοςτεί, ενϊ δεν 

ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ αυτζσ, κακϊσ και αν εφαρμοςτεί εςφαλμζνα, θ δε παραβίαςθ 

εκδθλϊνεται είτε με ψευδι ερμθνεία είτε με κακι εφαρμογι, δθλαδι με εςφαλμζνθ 

υπαγωγι. τθν περίπτωςθ που το δικαςτιριο ζκρινε κατ' ουςίαν, θ παραβίαςθ κανόνα 

ουςιαςτικοφ δικαίου κρίνεται με βάςθ τα πραγματικά περιςτατικά που ανζλεγκτα το 

δικαςτιριο τθσ ουςίασ δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν και τθν υπαγωγι τουσ ςτο νόμο και 

ιδρφεται αυτόσ ο λόγοσ αναίρεςθσ αν οι πραγματικζσ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ κακιςτοφν 

φανερι τθν παραβίαςθ. Με το λόγο αυτόν δεν επιτρζπεται να πλιττεται θ προςβαλλόμενθ 

απόφαςθ κατά τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων, υπό τθν επίκλθςθ ότι αυτι παραβίαςε 

κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, που δεν ελζγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρκρο 561 

παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 849/2007). Σζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που το διατακτικό τθσ 

αναιρεςιβαλλόμενθσ απόφαςθσ ςτθρίηεται αυτοτελϊσ ςε δφο ι περιςςότερεσ επάλλθλεσ 

αιτιολογίεσ και με τουσ λόγουσ τθσ αναίρεςθσ πλιττεται θ μία μόνο από αυτζσ, οι λόγοι 

αυτοί τθσ αναίρεςθσ, κατ' άρκρ. 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ, είναι αλυςιτελείσ, αφοφ 

οι μθ πλθττόμενεσ αιτιολογίεσ ςτθρίηουν επαρκϊσ το διατακτικό τθσ απόφαςθσ. Σο ίδιο 

ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ που με τουσ λόγουσ τθσ αναίρεςθσ πλιττονται όλεσ οι 

αιτιολογίεσ, αλλά θ προςβολι τθσ μίασ από αυτζσ δεν τελεςφορεί (ΑΠ Ολομ. 25/2003, ΑΠ 

1221/2017, ΑΠ 763/2016). τθν εξεταηόμενθ περίπτωςθ, το Μονομελζσ Πρωτοδικείο 

Ζδεςςασ που δίκαςε ωσ Εφετείο, με τθν πλθττόμενθ 399/2015 απόφαςι του, που εκδόκθκε 

κατά τθν ειδικι διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ (άρκρ. 3 εδάφ. β ν. 3869/2010, 739 

επ. ΚΠολΔ), ςε δίκθ ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ, εκτόσ από τισ διαδίκουσ τθσ παροφςασ 

αναιρετικισ δίκθσ, και οι πιςτϊτριεσ τράπεηεσ "... Α.Ε.", "... Α.Ε.", "... Α.Ε." και "... Α.Ε.", ςτισ 

οποίεσ και κοινοποιικθκε θ υπό κρίςθ, από 20-9-2016, αίτθςθ αναίρεςθσ (ςχετ. οι ..., ..., ... 

και ..., από 29-9-2017, αντίςτοιχα, εκκζςεισ επίδοςθσ του δικαςτικοφ επιμελθτι τθσ 

περιφζρειασ του Εφετείου Ακθνϊν Π. Ρ.), κατ' άρκρ. 769 εδάφ. β', 762, 760 εδάφ. α', 748 

παρ. 3 ΚΠολΔ (ΑΠ 153/2017, πρβλ. ΑΠ 1978/2017), δζχκθκε, κατά τθν αναιρετικά ανζλεγκτθ 

κρίςθ του (άρκρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ), τα ακόλουκα πραγματικά περιςτατικά, κατά το μζροσ 

που ενδιαφζρει ςτθν προκείμενθ δίκθ: *Θ αποφςα, Γ. . του Δ., είναι 37 ετϊν, κάτοικοσ .... 

Ζωσ τον Αφγουςτο του ζτουσ 2008 διατθροφςε ατομικι επιχείρθςθ ςτθ … και ειδικότερα 

κατάςτθμα πϊλθςθσ παιδικϊν ροφχων, το οποίο ζκλειςε με ηθμία... Από τισ 17-10-2011 



υπιρξε άνεργθ... απαςχολοφμενθ μόνο περιςταςιακά, ενϊ κατά το χρόνο κατάκεςθσ τθσ 

αίτθςθσ (17-9-2012) εργαηόταν ςτον Αγροτικό υνεταιριςμό Οπωροκθπευτικϊν Επιςκοπισ 

ωσ υπάλλθλοσ γραφείου με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου από 10-6-2012 ζωσ 15-9-

2012, με μθνιαίεσ κακαρζσ αποδοχζσ 873,29 ευρϊ... Από τον Λοφνιο του ζτουσ 2013 

εργάηεται ωσ ιδιωτικι υπάλλθλοσ ςε επιχείρθςθ με αντικείμενο λογιςτικζσ -φορολογικζσ 

εργαςίεσ, αντί μθνιαίου μιςκοφ 489,38 ευρϊ... Είναι παντρεμζνθ με τον Γ. Σ., 49 ετϊν, ο 

οποίοσ εργάηεται ωσ κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ, αντί μθναίου μιςκοφ 1.339 ευρϊ κατά τον 

Αφγουςτο 2011 και 1.102 ευρϊ κατά το επτζμβριο 2013... Ζχουν ζνα παιδί, 14 ετϊν, και 

διαμζνουν ςε ζνα διαμζριςμα, εμβαδοφ μικτοφ 89,20 τ.μ. και κακαροφ 70,09 τ.μ., ςτο 2ο 

όροφο οικοδομισ επί τθσ παρόδου … ςτθ …, το οποίο απζκτθςαν κατά κυριότθτα ςε 

ποςοςτό 50% εξ αδιαιρζτου ζκαςτοσ με το .../2002 ςυμβόλαιο αγοράσ τθσ 

ςυμβολαιογράφου Ζδεςςασ Χ. Δ., νομίμωσ μεταγραφζν... Πζραν τοφτου, θ αιτοφςα ζχει 

ςτθν κατοχι τθσ ζνα αυτοκίνθτο με αρ. κυκλοφ. ... I.X., μάρκασ Hyundai Motor – Atos Prime, 

μοντζλο 2002, αξίασ 900 ευρϊ, με κακεςτϊσ όμωσ παρακράτθςθσ κυριότθτασ. Ο δε ςφηυγόσ 

τθσ ζχει ςτθν κυριότθτά του και τα εξισ ακίνθτα: α) ςε ποςοςτό 37,50% εξ αδιαιρζτου τον 

υπ' αρ. … αγρό, ζκταςθσ 1.275 τ.μ. ςτθν ... ... αξίασ 2.000 ευρϊ, β) ςε ποςοςτό 37,50% εξ 

αδιαιρζτου το υπ' αρ. … οικόπεδο, ζκταςθσ 606 τ.μ. που βρίςκεται ςτθν ... ςτθ κζςθ "…" ςτο 

υπ' αρ. … Ο.Σ. με τθν διϊροφθ οικοδομι που αποτελείται από ιςόγειο κατάςτθμα, εμβαδοφ 

164,40 τ.μ. και πρϊτο όροφο, εμβαδοφ 164,40 τ.μ..., αξίασ 20.000 ευρϊ. Επίςθσ, ζχει ςτθν 

ιδιοκτθςία του και ζνα αυτοκίνθτο με αρ. κυκλοφν ... Λ.Χ., μάρκασ Ford Focus, μοντζλο 2006, 

1600cc, αξίασ 4.000 ευρϊ. ε χρόνο προγενζςτερο του ζτουσ από τθν κατάκεςθ τθσ 

κρινόμενθσ αίτθςθσ, επί τθσ οποίασ εκδόκθκε θ εκκαλουμζνθ, θ αιτοφςα είχε αναλάβει τα 

παρακάτω χρζθ, τα οποία, κατά πλάςμα του νόμου, κεωροφνται με τθν κοινοποίθςθ τθσ 

αίτθςθσ λθξιπρόκεςμα και υπολογίηονται με τθν τρζχουςα αξία τουσ κατά το χρόνο 

κοινοποίθςθσ αυτισ, με εξαίρεςθ τισ κάτωκι αναφερόμενεσ εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνεσ 

απαιτιςεισ, των οποίων ο εκτοκιςμόσ ςυνεχίηεται με το επιτόκιο ενιμερθσ οφειλισ μζχρι το 

χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ (άρκρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). υγκεκριμζνα, πιςτωτζσ τθσ 

αιτοφςασ είναι οι παρακάτω τράπεηεσ, δθλ.: 1) θ "... Α.Ε.", προσ τθν οποία οφείλει: α) ποςό 

28.467,21 ευρϊ από ςτεγαςτικό δάνειο που τθσ χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, β) 

ποςό 49.800,70 ευρϊ από ςτεγαςτικό δάνειο που τθσ χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... 

ςφμβαςθ, εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνο με προςθμείωςθ υποκικθσ, γ) ποςό 9.148,89 ευρϊ 

από ςτεγαςτικό δάνειο που τθσ χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, εμπραγμάτωσ 

αςφαλιςμζνο με προςθμείωςθ υποκικθσ, 2) θ τελοφςα υπό ειδικι εκκακάριςθ "... Α.Ε.", 

προσ τθν οποία οφείλει: α) ποςό 36.769 ευρϊ από τθν καταρτιςκείςα ςτισ 11-1-2007 υπ' 

αρ. 14/2007 ςφμβαςθ δανείου, εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνο με δφο προςθμειϊςεισ 

υποκικθσ, β) ποςό 6.038,46 ευρϊ από ςφμβαςθ πιςτωτικισ κάρτασ, 3) θ "... Α.Ε." (πρϊθν 

Σράπεηα "... Α.Ε."), προσ τθν οποία οφείλει: α) ποςό 36.573,09 ευρϊ από επιχειρθματικό 

δάνειο που τθσ χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνο με 

προςθμείωςθ υποκικθσ, β) ποςό 78.338,30 ευρϊ από ςτεγαςτικό δάνειο που τθσ 

χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνο με προςθμείωςθ 

υποκικθσ, 4) θ "... Α.Ε.", προσ τθν οποία οφείλει ποςό 22.539,15 ευρϊ από καταναλωτικό 

δάνειο που τθσ χορθγικθκε ςτισ 6-6-2011 με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, και 5) θ "...", προσ τθν 

οποία οφείλει: α) ποςό 16.286,28 ευρϊ από ρφκμιςθ με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, β) ποςό 

38.521,38 ευρϊ από επιχειρθματικό δάνειο που τθσ χορθγικθκε με τθν υπ' αρ. ... ςφμβαςθ, 



εμπραγμάτωσ αςφαλιςμζνο με προςθμείωςθ υποκικθσ. υνολικά δε το ςφνολο των 

οφειλϊν τθσ αιτοφςασ προσ τισ ωσ άνω πιςτϊτριεσ τράπεηεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 

326.247,75 ευρϊ. Δεν διακριβϊκθκε από ζγγραφα πότε αναλιφκθκαν οι ωσ άνω δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ, πλθν αυτισ προσ τθν ... (11-1-2007) και αυτισ προσ τθν ... (6-6-2011). 

Περαιτζρω, οι δεφτερθ και τρίτθ των εφεςίβλθτων προζβαλαν πρωτοδίκωσ και 

επαναπροβάλλουν τον ιςχυριςμό ότι θ αιτοφςα και ιδθ εκκαλοφςα δολίωσ περιιλκε ςε 

μόνιμθ αδυναμία πλθρωμϊν των οφειλϊν τθσ, αφοφ γνϊριηε κατά τθν ανάλθψθ των 

δανειακϊν υποχρεϊςεϊν τθσ ότι αδυνατεί να τισ εκπλθρϊςει με βάςθ τισ οικονομικζσ τθσ 

δυνάμεισ, ενϊ εξακολουκοφςε να κάνει χριςθ ανακυκλοφμενθσ πίςτωςθσ, για να 

εξαςφαλίςει επίπεδο ηωισ ανϊτερο από εκείνο που τθσ επζτρεπε το ειςόδθμά τθσ. Ο 

ανωτζρω ιςχυριςμόσ, που αποτελεί ζνςταςθ, τυγχάνει απορριπτζοσ προεχόντωσ ωσ 

αόριςτοσ. Σοφτο δε, διότι μόνθ θ επίκλθςθ από τον πιςτωτι τθσ εκ μζρουσ του οφειλζτθ 

ανάλθψθσ υπερβολικϊν οικονομικϊν υποχρεϊςεων, διά του δανειςμοφ του, ζςτω και εν 

γνϊςει τθσ αδυναμίασ του να τισ αποπλθρϊςει, δεν αρκεί για τθ ςτοιχειοκζτθςθ του 

πραγματικοφ τθσ ζνςταςθσ δόλου, αλλά απαιτείται να αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ 

ενζργειεσ του οφειλζτθ με ςτόχο τθν απόκρυψθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ 

και των υποχρεϊςεϊν του και τθ ςυνζχιςθ ανάλθψθσ υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του, 

ενζργειεσ, όμωσ, που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δεν μνθμονεφονται... Περαιτζρω, θ 

ανωτζρω ζνςταςθ είναι απορριπτζα και ωσ ουςία αβάςιμθ, διότι αποδείχκθκε ότι θ 

αιτοφςα ζχει περιζλκει ςε μόνιμθ και διαρκι αδυναμία να πλθρϊνει τισ λθξιπρόκεςμεσ 

χρθματικζσ οφειλζσ τθσ και θ αδυναμία τθσ αυτι δεν οφείλεται ςε δόλο, αφοφ το ειςόδθμά 

τθσ δεν επαρκεί, ςφμφωνα και με τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ, για να καλφψει τισ 

μθνιαίεσ οικογενειακζσ τθσ δαπάνεσ και τισ οφειλζσ τθσ προσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ 

πιςτϊτριεσ Σράπεηεσ. Ενόψει των ανωτζρω θ αιτοφςα ζχει περιζλκει ςε πραγματικι μόνιμθ 

και διαρκι αδυναμία λόγω του ότι αυτι παρζμεινε άνεργθ επί μακρό διάςτθμα, ςε 

ςυνδυαςμό με το φψοσ των μθνιαίων δόςεων που απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ των 

δανείων τθσ, τα οποία επιβαρφνονται με υψθλά επιτόκια, που ζχουν περιορίςει ςε 

ςθμαντικό βακμό το ειςόδθμά τθσ, με αποτζλεςμα να μθν επαρκεί αυτό για τθν 

αντιμετϊπιςθ των αναγκαίων δαπανϊν διαβίωςθσ αυτισ. Θ αδυναμία τθσ αυτι, παρά τα 

όςα αντικζτωσ διατείνονται οι εφεςίβλθτεσ-κακ' ων θ αίτθςθ, δεν οφείλεται ςε δόλο, 

κακότι κάτι τζτοιο δεν αποδείχκθκε από τισ τελευταίεσ, οι οποίεσ φζρουν το βάροσ 

απόδειξθσ. Εξάλλου, ο δανειολιπτθσ, που αιτείται τθ λιψθ δανείου, δεν ζχει τθν ευχζρεια 

να υποχρεϊςει τον πιςτωτι να αποδεχκεί τθν πρόταςι του, ιδιαίτερα δε όταν οι τράπεηεσ 

ζχουν τθν δυνατότθτα, εκτόσ από τθν ζρευνα των οικονομικϊν δυνατοτιτων του 

αιτοφμενου δανείου (μζςω βεβαίωςθσ αποδοχϊν), να διαπιςτϊςουν και λοιπζσ δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ του ςε άλλεσ τράπεηεσ ι τθν εν γζνει οικονομικι του ςυμπεριφορά μζςω του 

διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ "Σειρεςίασ". Δολιότθτα κα μποροφςε να υπάρξει μόνο εάν ο 

δανειολιπτθσ εξαπάτθςε τουσ υπαλλιλουσ τθσ τράπεηασ, προςκομίηοντασ πλαςτά ςτοιχεία 

ι αποκρφπτοντασ υποχρεϊςεισ που για οποιονδιποτε λόγο δεν ζχουν καταχωρθκεί ςτισ 

βάςεισ δεδομζνων που αξιοποιοφν οι τράπεηεσ, για τθν οικονομικι ςυμπεριφορά των 

υποψιφιων πελατϊν τουσ. Προςκζτωσ, κατά τθν κρίςθ του παρόντοσ δικαςτθρίου, ο 

δανειολιπτθσ δεν ζχει καμία εξουςία διαμορφϊςεωσ ι τροποποιιςεωσ όρων των 

δανειακϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με τισ τράπεηεσ, διότι πρόκειται περί ςυμβάςεων 

προςχωριςεωσ προσ εκτζλεςθ των οποίων αυτζσ, αφοφ εκτιμοφςαν οριςμζνεσ 



παραμζτρουσ ςτο πρόςωπο του δανειολιπτθ και βακμολογοφςαν τθν πιςτολθπτικι του 

ικανότθτα, χορθγοφςαν το τραπεηικό προϊόν+. Με βάςθ τισ παραδοχζσ αυτζσ, το παραπάνω 

δικαςτιριο δζχκθκε, ωσ ουςιαςτικά βάςιμθ, τθν από 6-10-2014 ζφεςθ τθσ αναιρεςίβλθτθσ 

κατά τθσ πρωτόδικθσ 130/2014 απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου κφδρασ που είχε κρίνει 

διαφορετικά και, αφοφ τθν εξαφάνιςε, κράτθςε και δίκαςε κατ' ουςίαν τθν υπόκεςθ και, 

τελικά, δζχκθκε τθν ζνδικθ, από 30-8-2012, αίτθςθ τθσ αναιρεςίβλθτθσ για ρφκμιςθ των 

οφειλϊν τθσ κατά τισ διατάξεισ του ν. 3869/2010. Ιδθ, θ αναιρεςείουςα πιςτϊτρια 

τράπεηα, με τον μοναδικό λόγο αναίρεςθσ, προςάπτει ςτθν πλθττόμενθ απόφαςθ αιτιάςεισ, 

από τον αρικμό 1 εδάφ. α' του άρκρου 560 ΚΠολΔ, που ςυνίςτανται ςτο ότι το 

δευτεροβάκμιο δικαςτιριο 1) αξίωςε, κατ' αρχάσ, για το οριςμζνο τθσ ζνςταςισ τθσ, 

αναφορικά με το ότι θ αναιρεςίβλθτθ περιιλκε δόλια ςε αδυναμία πλθρωμϊν, τθν 

επίκλθςθ, εκ μζρουσ τθσ, άμεςου δόλου ςτο πρόςωπο τθσ αναιρεςίβλθτθσ και, 2) 

ακολοφκωσ, ςτθριηόμενο ςτθν εςφαλμζνθ αυτι ερμθνεία τθσ αόριςτθσ νομικισ ζννοιασ του 

δόλου, ότι δθλαδι απαιτείται για τθν ευδοκίμθςθ τθσ εν λόγω ζνςταςισ τθσ θ φπαρξθ 

άμεςου δόλου, απζρριψε τθν ζνςταςι τθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, και ωσ ουςιαςτικά 

αβάςιμθ, παραβιάηοντασ, ζτςι, ευκζωσ, με εςφαλμζνθ ερμθνεία και μθ εφαρμογι, τισ 

διατάξεισ ουςιαςτικοφ δικαίου των άρκρων 1 παρ. 1 ν. 3869/2010 και 330 ΑΚ, αφοφ αξίωςε 

περιςςότερα ςτοιχεία από όςα απαιτεί ο νόμοσ για να αποδοκεί ςτθν αναιρεςίβλθτθ 

ενδεχόμενοσ δόλοσ. Ο λόγοσ αυτόσ, κατά το δεφτερο ςκζλοσ του που αναφζρεται ςτθν 

επάλλθλθ αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ για τθν απόρριψθ τθσ πιο πάνω 

ζνςταςθσ ωσ ουςιαςτικά αβάςιμθσ, είναι, προεχόντωσ, απαράδεκτοσ, διότι με το πρόςχθμα 

τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων κεμελίωςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ 

πλιττεται θ, αναιρετικά ανζλεγκτθ, ουςιαςτικι εκτίμθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και 

αξιολόγθςθ των αποδεικτικϊν μζςων από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ, δεδομζνου ότι αυτό 

δζχεται με τθν απόφαςι του ότι δεν αποδείχκθκε δόλοσ τθσ οφειλζτριασ - αναιρεςίβλθτθσ. 

Κατά ςυνζπεια, το δικαςτιριο τθσ ουςίασ, απορρίπτοντασ, ανεξάρτθτα από τθν αοριςτία 

του ι όχι, τον επίμαχο ιςχυριςμό - ζνςταςθ τθσ αναιρεςείουςασ, ωσ ουςιαςτικά αβάςιμο, 

δεν παραβίαςε, ευκζωσ, τισ παραπάνω διατάξεισ, με εςφαλμζνθ υπαγωγι ςε αυτζσ των 

πραγματικϊν περιςτατικϊν που ανζλεγκτα δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν. Θ παράκεςθ τθσ 

πλεοναςτικισ και, ςυνάμα, εςφαλμζνθσ αιτιολογίασ (ΑΠ 286/2017, ΑΠ 153/2017, ΑΠ 

65/2017), *κατά τθν οποία απαιτείται, για τθ δόλια περιζλευςθ του υπερχρεωμζνου 

οφειλζτθ ςε μόνιμθ αδυναμία πλθρωμϊν, άμεςοσ δόλοσ αυτοφ και, ειδικότερα, εξαπάτθςθ 

εκ μζρουσ του, ωσ δανειολιπτθ, των υπαλλιλων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ από το οποίο 

δανειοδοτικθκε με τθν προςκόμιςθ πλαςτϊν ςτοιχείων ι απόκρυψθ των υποχρεϊςεϊν 

του, που δεν ζχουν καταχωριςτεί ςτισ βάςεισ δεδομζνων που αξιοποιοφν οι τράπεηεσ για 

τθν οικονομικι ςυμπεριφορά των πελατϊν τουσ, αποκλείοντασ ότι ςυντρζχει κάτι τζτοιο 

(δόλια περιζλευςθ ςε μόνιμθ αδυναμία πλθρωμϊν) ςε περίπτωςθ ενδεχόμενου δόλου ι 

παράλειψθσ των υπαλλιλων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων να ενεργιςουν ζρευνα τθσ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του δανειολιπτθ πριν από τθ χοριγθςθ τθσ πίςτωςθσ+, που 

διατυπϊκθκε κατά τθν πορεία του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

προσ άντλθςθ επιχειριματοσ υπζρ τθσ κφριασ αιτιολογίασ τθσ αναιρεςιβαλλόμενθσ 

απόφαςισ του και δεν ιταν απαραίτθτθ για τθ ςτιριξθ του διατακτικοφ τθσ, δεν ιδρφει τον 

παρόντα λόγο αναίρεςθσ, κατά το ερευνϊμενο ςκζλοσ του (βλ. και ΑΠ 65/2017, ΑΠ 

675/2013, ΑΠ 1008/2007). Κατόπιν τοφτου, αφοφ δεν πλιττεται αποτελεςματικά, με το 



ςκζλοσ αυτό του λόγου αναίρεςθσ, θ προπαρατικζμενθ επάλλθλθ αιτιολογία που ςτθρίηει 

αυτοτελϊσ το διατακτικό τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, ο ίδιοσ λόγοσ αναίρεςθσ, κατά το 

πρϊτο ςκζλοσ του, κακίςταται πλζον αλυςιτελισ, ςφμφωνα και με όςα αναπτφχκθκαν ςτθ 

μείηονα ςκζψθ τθσ παροφςασ. 

Μετά από αυτά, θ κρινόμενθ αίτθςθ αναίρεςθσ πρζπει να απορριφκεί και να διαταχκεί θ 

ειςαγωγι του παραβόλου, που ζχει κατακζςει θ αναιρεςείουςα, ςτο δθμόςιο ταμείο 

(άρκρο 495 παρ. 3 εδάφ. ε' του ΚΠολΔ, όπωσ ιςχφει και εφαρμόηεται ςτθν παροφςα 

υπόκεςθ μετά τθν αντικατάςταςι του με το άρκρο 1 άρκρο τρίτο του ν. 4335/2015 που 

ιςχφει, κατ' άρκρ. 1 άρκρο ζνατο παρ. 2 και 4 αυτοφ, για τα ζνδικα μζςα που κατατίκενται 

από 1-1-2016), χωρίσ να περιλθφκεί διάταξθ για δικαςτικά ζξοδα κατά το άρκρο 746 

ΚΠολΔ, ζςτω και αν πρόκειται για υπόκεςθ που κρίνεται κατά τουσ κανόνεσ τθσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ (άρκρ. 3 εδάφ. β' του ν. 3869/2010), γιατί θ δικαςτικι διαδικαςία του εν λόγω 

νόμου δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ, κακϊσ επικρατεί θ ειδικότερθ 

ρφκμιςθ που προβλζπει το άρκρο 8 παρ. 6 εδάφ. β' του ίδιου ν. 3869/2010, κατά το οποίο 

"...Δικαςτικι δαπάνθ δεν επιδικάηεται", που εφαρμόηεται και ςτθν αναιρετικι δίκθ (ΑΠ 

1208/2017, ΑΠ 636/2017, ΑΠ 951/2015).  

 

ΓΛΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

Απορρίπτει τθν από 20 επτεμβρίου 2016 και με αφξοντα αρικμό κατάκεςθσ …/21-9-2016 

αίτθςθ τθσ "... ΑΕ" για αναίρεςθ τθσ 399/2015 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Ζδεςςασ που δίκαςε ωσ Εφετείο.  

Και Διατάηει τθν ειςαγωγι του παραβόλου, που ζχει κατακζςει θ αναιρεςείουςα, ςτο 

δθμόςιο ταμείο. 

ΚΡΛΚΘΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 Λανουαρίου 2018. 

ΔΘΜΟΛΕΤΚΘΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 22 

Λανουαρίου 2018. 

Θ ΑΝΣΛΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


