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Α) Πρόλογος
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών στην ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονοµικές
Συναλλαγές». Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η στοιχειοθέτηση της έννοιας του
χρήµατος, η µελέτη των νέων άυλων µορφών χρήµατος και η αναζήτηση της
δυνατότητας εξοµοίωσης ή µη των νέων άυλων µορφών µε τις παραδοσιακές µορφές
του, ιδιαίτερα ως προς ζητήµατα που αφορούν τις χρηµατικές ενοχές, την εκπλήρωση
και το χρόνο εξόφλησης.
Αρχικά, επιχειρείται µία σύντοµη αναδροµή στην ιστορία του χρήµατος, αποτυπώνεται
η σηµερινή τάση ως προς το χρήµα, σκιαγραφείται µέσα από τις λειτουργίες του και
επιχειρείται να δοθεί ένας πρώτος ορισµός.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το λογιστικό χρήµα, το οποίο αποτελεί την πιο
διαδεδοµένη άυλη µορφή χρήµατος και γι’ αυτό αφιερώνεται σε αυτό το µεγαλύτερο
µέρος της παρούσας εργασίας. Αναλύεται εκτεταµένα τι είναι το λογιστικό χρήµα, οι
τρόποι που αυτό µεταφέρεται, αν η δόση του οδηγεί σε εκπλήρωση στις χρηµατικές
ενοχές, καθώς και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο επέρχεται η απόσβεση της ενοχής.
Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται µε παράλληλη ανάλυση των νοµοθετηµάτων που
διέπουν το λογιστικό χρήµα, µε κυριότερα τις Οδηγίες 2007/64/EK και 2015/2366/EE
για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά(Payment Services Directives Ι και
ΙΙ). Απαριθµούνται οι υπηρεσίες πληρωµών, το ρυθµιστικό πλαίσιο που προβλέπει την
παροχή τους, σκιαγραφείται η κίνηση του χρήµατος µέσα στους λογαριασµούς µέχρι
αυτό να καταστεί διαθέσιµο στο δικαιούχο, καθώς και ζητήµατα που διαµορφώνουν
την απάντησή µας στον χρόνο εκπλήρωσης της παροχής, όπως η ευθύνη και η
κατανοµή κινδύνων. Σηµαντικές τοµές, όµως, εισάγουν και ελληνικά νοµοθετήµατα,
όπως ο Ν. 3842/2010, τα οποία µας επιβάλλουν να αντιµετωπίσουµε το λογιστικό (και
το ηλεκτρονικό χρήµα) µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι παλιότερα, κάτι το οποίο
αποτυπώνεται στην παρούσα εργασία.
Ακόµη, µελετάται το πιο διαδεδοµένο µέσο πληρωµής οι κάρτες, οι οποίες
συναντώνται µε τον όρο πλαστικό χρήµα και αποτελούν ειδικότερη µορφή του
λογιστικού και ηλεκτρονικού χρήµατος. Γίνεται διάκριση µεταξύ των διαφορετικών
ειδών καρτών, παρουσιάζεται η διαδικασία πληρωµής µε κάρτες, τα εµπλεκόµενα µέρη
καθώς και το νοµικό πλαίσιο που τις διέπει.
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Ξεχωριστό χώρο στην παρούσα εργασία καταλαµβάνει και το ηλεκτρονικό χρήµα, για
το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες εντός της ΕΕ για τη διάδοση και αύξηση της
χρήσης του. Δίνεται ο ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος, εξετάζονται
επιγραµµατικά οι διαφορετικές µορφές του, ο τρόπος απόκτησής του καθώς και το
ρυθµιστικό πλαίσιο που το διέπει.
Τέλος παρουσιάζονται τα κρυπτονοµίσµατα (κατηγορία στην οποία εµπίπτει και το
Bitcoin), τα οποία αποτελούν τη νεότερη µορφή «χρήµατος» και δεν ρυθµίζονται
νοµοθετικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριµένα, αναλύεται η διαδικασία
δηµιουργίας των κρυπτονοµισµάτων, ο τρόπος διάθεσης, χρήσης και ρευστοποίησής
τους, ενώ το κυριότερο µέρος της ενότητας αφορά το αν τα κρυπτονοµίσµατα
λειτουργούν ως χρήµα και συνεπώς εντάσσονται στην έννοια του· ζητήµατα που
παρουσιάζουν όχι µόνο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον.
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Β) 1. Η ιστορία του χρήματος
Σήµερα είναι αδιανόητο για κάθε άνθρωπο στον ανεπτυγµένο κόσµο να διανοηθεί τη
οικονοµική ζωή του χωρίς χρήµα, παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές δεν
πραγµατοποιούνταν πάντα µε τη µεσολάβηση του χρήµατος. Ήδη από αρχαιοτάτων
χρόνων, πριν την διαµόρφωση του χρήµατος, ο άνθρωπος υιοθέτησε το σύστηµα της
ανταλλαγής αγαθών, τον αντιπραγµατισµό. Ο αντιπραγµατισµός, ο οποίος
εµφανίστηκε πριν από τουλάχιστον 100.000 χρόνια, επέτρεπε στον άνθρωπο να
εξειδικεύεται στην παραγωγή κάποιου συγκεκριµένου αγαθού, να αυξάνει την
παραγωγή του και να ανταλλάσσει εκείνα τα αγαθά που δεν χρειαζόταν, µε άλλα
αγαθά που είχε ανάγκη. Η αφθονία, η χρησιµότητα και ο ρόλος του αγαθού σε κάθε
κοινωνία διαµόρφωνε και την τελική αξία του, ενώ το σύστηµα αυτό επέτρεπε στον
άνθρωπο να καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των βασικών βιοτικών αναγκών του1. Ο
αντιπραγµατισµός πάντως δεν είναι ξένος προς την έννοµη τάξη µας, συνεχίζει να
εµφανίζεται στη συναλλακτική ζωή και ρυθµίζεται στον Αστικό Κώδικα µέσα από τη
σύµβαση ανταλλαγής (ΑΚ 573)2.
Ο αντιπραγµατισµός µπορεί να έδινε τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών,
ωστόσο όσο οι ανάγκες αυτές εξειδικεύονταν, καθίστατο όλο και δυσκολότερη η
ικανοποίηση τους. Τις νέες ανάγκες ήρθαν να καλύψουν τα πολύτιµα µέταλλα, τα
οποία αποτέλεσαν τον πρόδροµο της εγχρήµατης οικονοµίας, όπως ο χαλκός, ο
σίδηρος και ο χρυσός, των οποίων η αξία κατά την ανταλλαγή υπολογιζόταν µε βάση
το βάρος τους, ενώ ήταν αγαθά διαιρετά, ανθεκτικά, µε πολύ µικρότερο όγκο και δεν
φθείρονταν. Το τέλος της προχρηµατικής περιόδου ήρθε όταν τα πολύτιµα µέταλλα
απέκτησαν ονοµαστική αξία, η οποία προέκυπτε από την αξία του µετάλλου από το

1

Παπαδάκης Ι./ Αλεξάκης Π. - Εισαγωγή στη νοµισµατική θεωρία, 2015, σελ. 5 επ.

2

Ως σύµβαση ανταλλαγής ορίζεται, όπως και στην πώληση, η ενοχική, υποσχετική, επαχθής,
αµφοτεροβαρής και κατ’ αρχήν άτυπη σύµβαση, στο πλαίσιο της οποίας τα µέρη υποχρεούνται να
προβούν σε αµοιβαία ανταλλαγή πραγµάτων, περιουσιακών αξιών (όπως απαιτήσεις) ή δικαιωµάτων.
Δεν αποκλείεται πάντως συµπληρωµατικά, προς εξισορρόπηση της αξίας των ανταλλασσόµενων
παροχών να καταβληθεί και χρήµα. Καραµπατζός Α. σε Απ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, 573 αριθµ. 1, 2016. Βλ.
επίσης Κορνηλάκης Π., Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, τόµ. 1, 2η έκδ., 2012, σελ. 374.
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οποίο ήταν φτιαγµένα3, καλούνταν νοµίσµατα και αποτελούσαν µορφή του λεγόµενου
περιεκτικού χρήµατος4.
Τον 17ο αιώνα διαµορφώθηκε το αντιπροσωπευτικό-παραστατικό5 χρήµα µε την
κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, τα οποία ήταν φτιαγµένα από υλικό
που δεν είχε αγοραία αξία, αλλά µπορούσαν να µετατραπούν σε προκαθορισµένες
σταθερές ποσότητες χρυσού6 αποτελώντας στην ουσία πιστοποιητικά χρυσού7. Η
µορφή χρήµατος που κυκλοφορεί σήµερα, το υποχρεωτικό-παραστατικό χρήµα8,
διαµορφώθηκε µόλις πριν µερικές δεκαετίες. Συγκεκριµένα, οι ΗΠΑ διέκοψαν το 1971
τη δυνατότητα µετατροπής του δολαρίου σε χρυσό, η οποία υπήρχε όσο το χρήµα ήταν
αντιπροσωπευτικό. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε γρήγορα από τις χώρες του
Ευρωπαϊκού χώρου και έπαψε να είναι δυνατή η µετατροπή του χρήµατος σε χρυσό.
Σήµερα, λοιπόν, οι χώρες της ζώνης του ευρώ, στηρίζονται στο υποχρεωτικόπαραστατικό χρήµα, στο χρήµα δηλαδή που ορίζεται ως νόµιµο και εκδίδεται από µια
κεντρική τράπεζα, αλλά, σε αντίθεση µε το αντιπροσωπευτικό χρήµα, δεν µπορεί να
µετατραπεί σε καθορισµένη ποσότητα χρυσού, ενώ το υλικό από το οποίο είναι
φτιαγµένο έχει µηδαµινή υλική αξία9. Στην Ελλάδα πάντως ο κανόνας του χρυσού είχε
εγκαταλειφθεί -προσωρινά- ήδη από τον Απρίλιο του 1932, όταν µε τον Ν. 5422/1932
ανεστάλη η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος για εξαργύρωση των
τραπεζογραµµατίων σε χρυσό, λόγω της δεινής οικονοµικής κατάστασης στην οποία
είχε περιέλθει η χώρα και της επικείµενης παύσης πληρωµών, η οποία σηµατοδότησε
ένα µήνα µετά την πτώχευση της χώρας.
Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η παγίωση του καπιταλιστικού συστήµατος,
η υιοθέτηση του καταναλωτικού προτύπου, η ανάγκη για ταχύτητα και διεκπεραίωση
συναλλαγών από απόσταση, καθώς, και σε ενωσιακό επίπεδο, ο προσανατολισµός για
3

Η τιµή του χρήµατος σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από το σύνολο των συναλλασσοµένων βάσει
προσφοράς και ζήτησης και όχι από κάποια τράπεζα ή κεντρική αρχή. Χριστοδούλου Κ., Χρηµατική
ενοχή, 1999, σελ. 70.
4

Σταθόπουλος Μ. – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2018, σελ. 756 επ.

5

Η αξία του δηλαδή δεν ενυπήρχε σε αυτό καθαυτό το υλικό, όπως στο περιεκτικό χρήµα, αλλά
«παριστανόταν» από αυτό µε τη µορφή αξιώσεων κατά κάποιας εκδοτικής αρχής ή πιστωτικού
ιδρύµατος.
6

Ή άλλων πολύτιµων µετάλλων, όπως ο άργυρος

7

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1

8

Συναντάται και µε τον όρο de facto ή fiat παραστατικό χρήµα.

9

Σήµερα, µάλιστα, ένα κέρµα, παρά την σχεδόν µηδενική υλική και πολύ µικρή πραγµατική του αξία,
έχει µεγαλύτερη υλική αξία από ένα χαρτονόµισµα (δηλαδή ένα νόµισµα του 1 ευρώ έχει µεγαλύτερη
υλική αξία από ένα τραπεζογραµµάτιο των 500 ευρώ).
Βλ. επίσης https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.el.html
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τη διαµόρφωση µιας ενιαίας αγοράς, οδήγησαν στην ανάπτυξη και διάδοση νέων
άυλων µορφών χρήµατος, όπως το λογιστικό και το ηλεκτρονικό, τα οποία θα
αποτελέσουν και την κύρια ενασχόλησή µας στην παρούσα εργασία.
Οι µεταβαλλόµενες ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών διαµόρφωσαν νέες µορφές
χρήµατος και θα συνεχίσουν να διαµορφώνουν ανταποκρινόµενες σε αυτές τις
ανάγκες. Η δυσπιστία προς τις κεντρικές κυβερνήσεις και το τραπεζικό σύστηµα,
καθώς και οι συνεπακόλουθες δυσµενείς -πολλές φορές- συνέπειες των πολιτικών τους
στην οικονοµία, στο χρήµα και στις ζωές των ανθρώπων µπορούν να συµβάλλουν προς
αυτή την κατεύθυνση. Κλασικά παραδείγµατα τέτοιων πολιτικών αποτέλεσαν η
χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών, µε την επιβολή των capital controls, όπου το
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας έσπευσε να µετατρέψει το λογιστικό του
χρήµα, που βρισκόταν σε λογαριασµούς όψεως, σε φυσικό και κατόπιν σε υλικά αγαθά,
η οικονοµική και πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα όπου το νόµισµα υποτιµήθηκε, ο
πληθωρισµός της χώρας άγγιξε το 2018 το 130.060%10, ενώ το 90% του πληθυσµού
της χώρας κατέληξε να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας11. Τέλος δεν πρέπει να
ξεχνάµε το πρόσφατο παράδειγµα της Κύπρου και τις οδυνηρές πολιτικές που
οδήγησαν το 2013 σε κούρεµα των καταθέσεων και σε «γκρέµισµα» του τραπεζικού
συστήµατος.
Την ανάγκη αποσύνδεσης του χρήµατος από τις πολιτικές των κρατών προς την
κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας εναλλακτικής λύσης, έσπευσε να καλύψει κατά τη
διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και µόλις ένα µήνα µετά την κατάρρευση
της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, η ιδέα του Bitcoin, ενός νέου ψηφιακού νοµίσµατος
αποσυνδεδεµένου από τραπεζικά συστήµατα12. Το Bitcoin, το οποίο θα αναλυθεί
εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο, δεν αποκλείεται µαζί µε άλλα κρυπτονοµίσµατα13, να
αποτελέσει σε βάθος χρόνου ακόµη και το κύριο µέσο πληρωµών ξεπερνώντας ακόµη
και τα εθνικά νοµίσµατα, µια µετάβαση βέβαια που, όπως φάνηκε και για τις
προηγούµενες µεταβάσεις (από τη µια µορφή χρήµατος στην άλλη) απαιτεί χρόνο και
αντοχή στο πέρασµα αυτού.

10

https://www.kathimerini.gr/1026355/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/plh8wrismo-130000anakoinwse-h-venezoyela
11
12

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/13/venezuela-hyperinflation-bolivar-banknotes-dollars
Banking of Bitcoin, Director Cristopher Cannucciari, 2016.

13

Σήµερα υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά κρυπτονοµίσµατα, ενώ µέσα στο 2020 αναµένεται να θέσει
και το Facebook σε κυκλοφορία δικό του κρυπτονόµισµα (Βλ.https://en.wikipedia.org/wiki/Libra)
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Το χρήµα, όπως και ο άνθρωπος, αλλάζει, ενώ δεν αποκλείεται στο µέλλον οι αλλαγές
αυτές να οδηγήσουν στην παύση κυκλοφορίας των παραδοσιακών µορφών του και
στην ολοκληρωτική αντικατάσταση του από άυλες µορφές χρήµατος. Προς αυτή την
κατεύθυνση κινούνται -ήδη- χώρες, όπως η Σουηδία, όπου µόλις το 13% του
πληθυσµού χρησιµοποίησε µετρητά το 201814, πολλές επιχειρήσεις έχουν σταµατήσει
να τα δέχονται, ενώ οι πολίτες εγκαθιστούν ακόµη και microchip στο σώµα τους για
να αποφεύγουν ακόµη και την µεταφορά και χρήση καρτών15. Έχει ειπωθεί, άλλωστε,
ότι «η ιστορία του χρήµατος είναι αυτή της χειραφέτησης του από την υλική αξία χρήσης
στην ιδεατή αξία ανταλλαγής»16. Δεν είναι λίγοι εκείνοι πάντως που διατηρούν
επιφυλάξεις για τις νέες άυλες µορφές χρήµατος, θεωρώντας ότι η τεχνολογική
καινοτοµία θα περιορίσει την ανθρώπινη ελευθερία δηµιουργώντας µία παγκόσµια
κοινωνία, όπου όλες οι συναλλαγές θα ελέγχονται και θα προσοµοιάζουν σε έναν
οργουελικό εφιάλτη. Χωρίς αµφιβολία, τα νερά στα οποία πλέουµε είναι
αχαρτογράφητα, οι επιφυλάξεις καθώς και από την άλλη πλευρά ο ενθουσιασµός για
τις προοπτικές που δηµιουργούνται θα πρέπει να εκφράζονται µε µέτρο και σύνεση.
Άλλωστε, µόνο ο χρόνος θα δείξει αν η κατεύθυνση στην οποία κινούµαστε είναι η
σωστή.

2. Έννοια χρήματος
Συνήθως το αντικείµενο της οφειλόµενης παροχής είναι χρήµατα, είτε επειδή οι
συµβαλλόµενοι το έχουν προβλέψει, είτε επειδή έτσι επιβάλλει ο νόµος (όπως π.χ. το
άρθρο 297 εδ. 1 ΑΚ για την αποζηµίωση17), ενώ δεν αποκλείεται ακόµη και να
µετατραπεί µία µη χρηµατική ενοχή σε χρηµατική (ΑΚ 339, 494§2)18. Σε κάθε
περίπτωση, η ενοχή τότε ονοµάζεται χρηµατική. Για τη φύση της χρηµατικής ενοχής,
η οποία πρέπει να διακρίνεται από την αποτιµητή σε χρήµα ενοχή19, έχουν
υποστηριχθεί διαφορετικές απόψεις· ορισµένοι συγγραφείς την τοποθετούν στις ενοχές

14

https://www.reader.gr/news/diethni/291884/i-soyidia-xemenei-apo-metrita

15

https://www.nytimes.com/2018/11/21/business/sweden-cashless-society.html

16

«Die Geschichte des Geldes ist die seiner Emanzipation vom Sachgut und seines Weges vom
materiellen Gebrauchswert zum ideellen Tauschwert». Simitis, AcP 1960. 414, Ρίζος Ε., Το χρήµααπαίτηση και η απαγόρευση εξόφλησης µε µετρητά, ΕλλΔνη, τεύχος 5, 2015, σελ. 1300-1322.
17

Περάκη Β., σε Απ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, αρ. 297, 2010. Σύµφωνα µε την οποία οι ενοχές προς
αποζηµίωση αποτελούν το συνηθέστερο είδος ενοχών.
18

Μπαλής Γ., Ενοχικόν δίκαιον, 1961, σελ. 201, ΕφΔωδ 34/1997 µε σχόλιο Α. Κρητικού, ΕλλΔνη, 1998,
σελ. 881-884.
19

Της οποίας η αξία µπορεί πάντα να αποτιµηθεί σε χρήµα.
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αξίας ή ποσότητας αξίας20, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί ιδιόρρυθµη (sui generis)
ενοχή γένους21,22. Η διάκριση αυτή δεν έχει µόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, καθώς µέσω
της ένταξης των χρηµατικών ενοχών στις ιδιόρρυθµες ενοχές γένους ή στις ενοχές
αξίας θα εφαρµοστούν ευθέως ή αναλογικά κάποιες από τις διατάξεις για τις ενοχές
γένους23. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρόκειται για χρηµατική ενοχή, αλλά ενοχή είδους
όταν θα οφείλονται ατοµικά προσδιορισµένα νοµίσµατα η τραπεζογραµµάτια24, τα
οποία είτε κυκλοφορούν νόµιµα είτε έχουν πάψει να κυκλοφορούν.
Είναι αυτονόητο ότι ο χαρακτηρισµός µίας ενοχής ως χρηµατικής, ανεξάρτητα από την
υποκατηγορία στην οποία θα την εντάξουµε, δεν στερείται πρακτικής σηµασίας, καθώς
οι χρηµατικές ενοχές υπάγονται σε διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση ως προς πολλά
θέµατα· δεν συµβιβάζεται µε την φύση της χρηµατικής ενοχής η επιγενόµενη αδυναµία
παροχής (ΑΚ 335)25, ενώ η ευθεία εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 289-290 ΑΚ
για τις ενοχές γένους θα πρέπει να αποκλειστεί26. Από την άλλη πλευρά, τα χρηµατικά
χρέη είναι, εν αµφιβολία, κοµίσιµα (ΑΚ 321), γι’ αυτά οφείλονται κατά περίπτωση
τόκοι υπερηµερίας (ΑΚ 345) και τόκοι επιδικίας (ΑΚ 346), για χρηµατικές οφειλές
είναι µόνο δυνατή η έκδοση επιταγής, συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις
διαταγήν27, ενώ για την ικανοποίηση χρηµατικών οφειλών υπόκειται σε αναγκαστική
εκτέλεση28 όλη η περιουσία του οφειλέτη (ΚΠολΔ 951§3)29κ.α.

2.1. Λειτουργίες χρήματος
Κρίνεται σκόπιµο να εξετάσουµε τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος και κατόπιν να
δώσουµε έναν ορισµό σε αυτό, πριν αναλύσουµε δηλαδή εκτενώς το είδος αυτής της
20

Φίλιος Π., Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, 6η έκδ., 2011, σελ. 89-90.

21

Γεωργιάδης Α., Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2015, σελ. 117.

22

Η τοποθέτηση των χρηµατικών ενοχών στις καθαρές ενοχές γένους και η κατ΄ επέκταση εφαρµογή σε
αυτή όλων των διατάξεων για τις ενοχές γένους κρίνεται αδύνατη λόγω των ιδιαίτερων λειτουργιών του
χρήµατος που οδηγούν στη διαµόρφωση ιδιαίτερων κανόνων γι’ αυτές. Βλ. Σταθόπουλος Μ. ό.π., σελ.
779-780.
23

Σπυριδάκης Ι., Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018, σελ. 186.

24

Δηλαδή το χρήµα ως πράγµα και όχι ως φορέας αξίας.

25

Γεωργιάδης Αστ., Ενοχικό Δίκαιο, Τόµος 2ος, 5η έκδ., 2007, σελ. 55.

26

Χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή κάποιων επιµέρους ρυθµίσεων των αρ. 289-290.

27

Αρ. 1, αριθµ. 2 Ν. 5960/1933, Αρ, 1, αριθµ. 2 Ν. 5325/1932 και αρ. 75 αρ. 2 Ν. 5325/1932 αντίστοιχα.

28

Μπορεί να ζητηθεί και η αναγκαστική διαχείριση της περιουσίας εκείνου κατά του οποίου στρέφεται
η εκτέλεση, καθώς και η προσωπική κράτησή του.
29

Στην περίπτωση που οφείλεται ορισµένο πράγµα, όχι χρήµα, η εκτέλεση µπορεί να στρέφεται µόνο
κατά του οφειλόµενου πράγµατος (ΚΠολΔ 941 επ.).
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ενοχής, όταν πρόκειται η παροχή να εκπληρωθεί µε σύγχρονες-άυλες µορφές χρήµατος
(λογιστικό, ηλεκτρονικό, ψηφιακό χρήµα), όπου εµφανίζονται περαιτέρω ιδιοµορφίες.
Το χρήµα επιτελεί µε επιτυχία τον ρόλο του όταν λειτουργεί ως:
α. Μέσο πληρωµών
β. Μέτρο αξίας
γ. Μέσο και µέτρο µελλοντικών παροχών
δ. Μέσο αποταµίευσης
Κυριότερες πάντως λειτουργίες του χρήµατος, στις οποίες δίνεται και το
µεγαλύτερο βάρος, είναι αυτές της χρήσης του ως µέσου πληρωµών και ως µέτρου
αξίας30.
α. Το χρήµα ως µέσο πληρωµών
Το χρήµα ως µέσο πληρωµής, ως µέσο δηλαδή για την εξόφληση υποχρεώσεων31,
αποτελεί τη συνηθέστερη αντιπαροχή στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις. Το χρήµα
λειτουργεί ως µέσο µε το οποίο γίνονται πληρωµές, γι’ αυτό και αποκαλείται µέσο
πληρωµών. Ως µέσο πληρωµών, λοιπόν, αποτελεί και ανταλλακτικό µέσο32 (αγοράζω
ένα στυλό καταβάλλοντας ένα ευρώ, ανταλλάσσω δηλαδή ένα ευρώ µε ένα στυλό) και
έτσι, αντί να ανταλλάσσονται απευθείας αγαθά ή υπηρεσίες µε άλλα αγαθά ή
υπηρεσίες, η ανταλλαγή τους γίνεται µε ενδιάµεσο το χρήµα. Όπως προαναφέρθηκε
άλλωστε, το χρήµα είναι αυτό που λόγω της τεράστιας ποικιλίας αγαθών και της
εξειδίκευσης των µελών της κοινωνίας στην παραγωγή, διευκολύνει την κυκλοφορία
των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς σήµερα η ανταλλαγή αγαθού µε αγαθό καθίσταται
σχεδόν αδύνατη33. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αποτελεσµατική λειτουργία του
χρήµατος ως µέσου πληρωµών εξαρτάται από την έκταση της αποδοχής του34.
β. Το χρήµα ως µέτρο αξίας
Μία από τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος είναι η λειτουργία του ως κοινό µέτρο
αξίας των αγαθών35. Η αγοραία αξία οποιουδήποτε αγαθού εκφράζεται σε κάποια

30

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ 755. Σύµφωνα µε τον οποίο το χρήµα αρκεί να χρησιµοποιείται ως γενικό
µέσο πληρωµής, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του ως γενικού µέτρου αξίας.
31

Καλλιµόπουλος Γ., Το Δίκαιο του Χρήµατος, 1993, σελ. 24 επ.

32

Γι’ αυτό πολλές φορές γίνεται λόγος για ανταλλακτική λειτουργία του χρήµατος.

33

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 754.

34

Παπαδάκης Ι., ό.π. σελ. 16.

35

Καλλιµόπουλος Γ., ό.π., σελ. 15. Σύµφωνα µε τον οποίο το χρήµα επιτελεί την λειτουργία του ως
µέτρο αξίας των αγαθών, ως συνέπεια της ιδιότητάς του ως γενικού µέσου πληρωµών.
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λογιστική µονάδα χρήµατος (ευρώ, δολάριο, λίρα κ.α.), η οποία για την χώρα µας είναι
το ευρώ. Έτσι, ο αριθµός νοµισµατικών µονάδων που αντιστοιχεί σε ένα αγαθό
εκφράζει και την αξία του, την τιµή του36. Η ύπαρξη ενός κοινού µέτρου αξίας πάντως
καθιστά ευχερέστερο και τον υπολογισµό της σχέσης ανταλλαγής ανάµεσα σε δύο
οποιαδήποτε αγαθά.
γ. Το χρήµα ως µέσο µελλοντικών παροχών
Ιδιαίτερα διαδεδοµένη είναι σήµερα η δυνατότητα συµφωνίας σε µία σύµβαση ότι η
χρηµατική παροχή του ενός συµβαλλόµενου µέρους θα καταβληθεί στο µέλλον
(πωλήσεις µε πίστωση του τιµήµατος, δάνεια, καταβολή µισθών κ.α.). Αποτελεί
δηλαδή µέσο αναβολής πληρωµών, µέσο δανεισµού37. Η σύναψη µίας τέτοιας
συµφωνίας καθίσταται ευχερέστερη όταν υπάρχει ένα ισχυρό και συνάµα σταθερό
µέσο πληρωµών, του οποίου η αγοραστική αξία δεν παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις
και µπορεί να προβλεφθεί µε ικανοποιητική βεβαιότητα στο µέλλον38,39.
δ. Το χρήµα ως µέσο αποταµίευσης
Σήµερα, µόνο ένα µέρος των µετρητών σε ευρώ βρίσκεται σε κυκλοφορία ως µέσο
πληρωµών, ενώ ένα µεγάλο µέρος τους χρησιµοποιείται για αποθησαυρισµό. Η
αποθεµατοποίηση του χρήµατος, σε αντίθεση µε άλλα υλικά αγαθά, δεν συνεπάγεται
κάποια φθορά, ούτε ιδιαίτερα έξοδα. Η διατήρηση χρηµατικών αποθεµάτων επιτρέπει
στον κάτοχο τους να αυξάνει την περιουσία του, να ρυθµίζει κατά τον τρόπο που
επιθυµεί τις συναλλαγές του, να προνοεί για µελλοντικές, έκτακτες ή µη, ανάγκες
ε. Λοιπές λειτουργίες χρήµατος
Το χρήµα µπορεί να αποτελέσει και µέσο άσκησης οικονοµικής πολιτικής.
Συγκεκριµένα, η ποσότητα χρήµατος που κυκλοφορεί στην οικονοµία πρέπει να είναι
ακριβώς αυτή που χρειάζεται, καθώς η µικρή κυκλοφορία χρήµατος µπορεί να

36

Σπυριδάκης Ι., ό.π., σελ. 188.

37

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 755.

38

Μεγάλες διακυµάνσεις στην αγοραστική τους αξία παρουσιάζουν τα κρυπτονοµίσµατα καθώς και
εθνικά νοµίσµατα, συνήθως αδύναµων χωρών, σε περιόδους υπερπληθωρισµού, όπως το δολάριο της
Ζιµπάµπουε.
39

Σύµφωνα µε την νοµιναλιστική αρχή, την οποία υιοθετεί ο Ν. 2842/2000 στο άρθρο 1§2, «το ευρώ ως
µέσο εξοφλήσεως υποχρεώσεων λαµβάνεται πάντοτε στην ονοµαστική του αξία». Συνεπώς ακόµη και
σε περίπτωση µεγάλης διακύµανσης στην τιµή του νοµίσµατος, αυτό θα λαµβάνεται στην ονοµαστική
του αξία (δηλαδή αν έχει συµφωνηθεί ως τίµηµα το ποσό των 1.000 ευρώ, αυτό θα καταβάλλεται, χωρίς
δηλαδή κάποια αναπροσαρµογή λόγω της µεταβολής στην αγοραστική του αξία). Μετριασµός της
νοµιναλιστικής αρχής είναι δυνατός δυνάµει των γενικών ρητρών των άρθρων 200, 288, 388 ΑΚ.
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οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και υποαπασχόληση, ενώ η µεγαλύτερη κυκλοφορία
σε πληθωρισµό τιµών.

2.2. Ορισμός χρήματος
Ακόµη και σήµερα δεν έχει δοθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισµός στο χρήµα, ενώ ο
όρος χρήµα δεν συναντάται πάντα µε την ίδια έννοια στον Αστικό Κώδικα40. Αν έπρεπε
να δοθεί ένας ορισµός σε αυτό41, αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού θα έπρεπε να αποτελούν
οι λειτουργίες του42, έστω οι κυριότερες. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που
αποδίδονται από τους περισσότερους συγγραφείς στο χρήµα, είναι η χρήση του ως
µέσου πληρωµής και ως µέτρου αξίας των αγαθών. Ως χρήµα, λοιπόν, θα µπορούσαµε
να ορίσουµε ό,τι χρησιµοποιείται ως γενικό µέσο πληρωµών σε µια κοινωνία και
θεωρείται κατάλληλο για να αποτελέσει κοινό µέτρο αξίας των αγαθών43.
Διάκριση του χρήµατος σε χρήµα υπό στενή και ευρεία έννοια δεν θα επιχειρηθεί στην
παρούσα εργασία, καθώς παρά το όποιο θεωρητικό ενδιαφέρον η διάκριση αυτή
αποτελεί µια καθαρά νοµική κατασκευή, που δεν µπορεί να παράξει πειστικές
απαντήσεις ως προς τα ζητήµατα καταβολής που γεννούν οι σύγχρονες µορφές
χρήµατος. Προτιµότερη κρίνεται σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση του εάν οι µορφές
αυτές µπορούν να θεωρηθούν ισότιµες του «φυσικού» χρήµατος βάσει των
λειτουργιών που προαναφέραµε, του νοµοθετικού πλαισίου που τις ρυθµίζει, καθώς
και βάσει των γενικών αρχών του δικαίου. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν περισσότερο
δόκιµη και κατανοητή η διάκριση µεταξύ νόµιµου χρήµατος και χρήµατος σε ευρεία
έννοια, δηλαδή ανάµεσα σε χρήµα που δυνάµει νοµοθετικής επιταγής γίνεται
υποχρεωτικά δεκτό στις συναλλαγές και σε µια ευρύτερη κατηγορία, το χρήµα υπό
ευρεία έννοια, που περιλαµβάνει και το χρήµα που αν και δεν γίνεται υποχρεωτικά
δεκτό, εκπληρώνει τη λειτουργία του ως µέσου πληρωµής επειδή το επέλεξαν οι
συµβαλλόµενοι44.

40

Γεωργιάδης Αστ., Ενοχικό Δίκαιο, τοµ. 1, 5η έκδ., 2007, σελ. 193. Ο Αστικός Κώδικας άλλοτε δέχεται
ως χρήµα το κοινώς στις συναλλαγές χρησιµοποιούµενο µέτρο αξίας και µέσο ανταλλαγής αγαθών (π.χ.
ΑΚ 321, 345, 346, 356, 808 κ.α.) και άλλοτε τα αντικαταστατά και αναλωτά πράγµατα, τα οποία κατά
νοµοθετική επιταγή, γίνονται υποχρεωτικώς δεκτά ως µέσο εξόφλησης υποχρεώσεων (ΑΚ 297, 932,
1394, 1487 κ.α.).
41

Η λέξη «χρήµα» αποδίδει «αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του».

42

Έτσι, Χριστοδούλου Κ., Χρηµατική ενοχή, 1999, σελ. 28, ο οποίος αναφέρει ότι ο ορισµός του
χρήµατος πρέπει να είναι αναγκαστικά λειτουργικός.
43

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 755, Σπυριδάκης Ι., ό.π., σελ. 187.

44

Χωρίς να επιβάλλεται από το Νόµο.
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3. Σύγχρονες μορφές χρήματος
Όπως προαναφέρθηκε, το φυσικό χρήµα, υπό τη µορφή κερµάτων και
τραπεζογραµµατίων, έχει πάψει εδώ και αρκετές δεκαετίες να αποτελεί το
αποκλειστικό µέσο πληρωµής και εξόφλησης υποχρεώσεων. Σε σηµαντικό βαθµό το
φυσικό χρήµα έχει υποκατασταθεί από το λογιστικό, το πλαστικό και το ηλεκτρονικό
χρήµα. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η ανάγκη ταχύτητας και ασφάλειας στη
διεκπεραίωση των συναλλαγών, καθώς και οι περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων
που εφαρµόστηκαν µε βίαιο τρόπο στην χώρα µας συνέβαλαν στην ταχύτερη διάδοση
των άυλων µορφών χρήµατος. Η όλο και αυξανόµενη χρήση τους πάντως
δικαιολογείται και από τη θέσπιση σειράς νοµικών ρυθµίσεων45 µε τις οποίες
καθίσταται οιονεί υποχρεωτική η καταβολή σε άυλο χρήµα, προκειµένου να επιτευχθεί
η πληρέστερη φορολογική εποπτεία.
Στο άρθρο 128§1 ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το
αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων σε ευρώ µέσα στην
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να
εκδίδουν τέτοια τραπεζογραµµάτια. Τα τραπεζογραµµάτια που εκδίδονται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα µόνα
τραπεζογραµµάτια που αποτελούν νόµιµο χρήµα». Η διατύπωση αυτή δεν πρέπει να µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι άλλες µορφές χρήµατος δεν είναι νόµιµες, λόγω του ότι
δεν εκδίδονται από την ΕΚΤ. Η εµφάνιση και κυκλοφορία των σύγχρονων µορφών
χρήµατος (λογιστικό, πλαστικό, ηλεκτρονικό) δεν προσβάλλει το εκδοτικό προνόµιο
της ΕΚΤ από τη στιγµή που αυτά δεν αποτελούν τραπεζογραµµάτια46. Οι άυλες
µορφές χρήµατος εκφράζονται στη νοµισµατική µονάδα του ευρώ, ενώ σε κάθε
περίπτωση είναι δυνατή η µετατροπή τους σε φυσικό χρήµα, µε αποτέλεσµα να
καθίστανται ισοδύναµες του φυσικού χρήµατος.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η ΕΚΤ η αξία των συναλλαγών µε άυλο
χρήµα ανήλθε για το 2018 σε 763,6 δις. Ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθµός των
συναλλαγών χωρίς χρήση µετρητών αυξήθηκε κατά 133 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το

45

Οι ρυθµίσεις που εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε σκοπό την πληρέστερη φορολογική
εποπτεία και τον περιορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες θα αναλυθούν
εκτενώς στη συνέχεια.
46

Καλλιµόπουλος Ι., ό.π., σελ 48.
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201747. Ο µέσος όρος των συναλλαγών χωρίς φυσικό χρήµα ανήλθε σε 265 συναλλαγές
ανά άτοµο στο χώρο της ζώνης του ευρώ, ενώ στην Ελλάδα, αν και κινήθηκε ανοδικά,
έφτασε τις 112 συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα µετρητά παραµένουν σε
ποσοστό 75% το βασικό µέσο πληρωµών στις συναλλαγές στις χώρες της ζώνης του
ευρώ.
Η ευρεία διάδοση των άυλων µέσων πληρωµής πάντως αποτυπώνεται και στα στοιχεία
της Τράπεζας τη Ελλάδος48. Σύµφωνα µε αυτά ο όγκος των συναλλαγών παρουσιάζει
ανοδική πορεία τόσο για το λογιστικό και πλαστικό χρήµα, όσο και για νεότερες
µορφές χρήµατος, όπως το ηλεκτρονικό. Καθοδικά πάντως κινούνται παραδοσιακά
µέσα πληρωµής, όπως οι επιταγές49.

47

https://www.capital.gr/oikonomia/3375379/sta-763-6-dis-euro-oi-sunallages-xoris-metrita-to-2018

48

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/paymentsystems/general.aspx

49

Βλ. σχετ. Παράρτηµα 1.
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3.1. Το λογιστικό χρήμα
Στη σύγχρονη εποχή, οι πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων
πραγµατοποιούνται σε µεγάλη έκταση χωρίς τη χρήση φυσικού χρήµατος, αλλά µε το
λεγόµενο λογιστικό χρήµα (scriptural money, Giralgeld/Buchgeld)50. Το λογιστικό
χρήµα, λοιπόν, υποκαθιστά το φυσικό, οι οικονοµικές συναλλαγές διενεργούνται χωρίς
την χρήση και πραγµατική µεταφορά µετρητών, αλλά µε χρεωπιστωτικές εγγραφές σε
λογαριασµούς, όπου το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει µετά από εντολή του
πελάτη του να χρεώσει τον λογαριασµό του και να πιστώσει αντίστοιχα το λογαριασµό
του προσώπου που του υποδεικνύει ή και αντίστροφα.
Οι συναλλαγές µε φυσικό χρήµα εξακολουθούν ακόµη και σήµερα να είναι
περισσότερες σε αριθµό, καθώς το φυσικό χρήµα προτιµάται για καθηµερινές
συναλλαγές µικρής αξίας, οι οποίες είναι και συχνότερες. Ωστόσο, η εξόφληση
σηµαντικότερων υποχρεώσεων, οι οποίες απαιτούν την καταβολή µεγάλων
χρηµατικών ποσών, από την αγορά ενός υπολογιστή και την πληρωµή λογαριασµών
κοινής ωφέλειας µέχρι την αγορά οχηµάτων και ακινήτων, πραγµατοποιείται µε τη
χρήση λογιστικού χρήµατος και έτσι οι συναλλαγές αυτές ξεπερνούν σε αξία τις
αντίστοιχες που εκπληρώνονται µε χρήση φυσικού χρήµατος. Η ευρεία χρήση του
λογιστικού χρήµατος εξηγείται από διάφορους λειτουργικούς και οικονοµικούς
λόγους. Κατ’ αρχάς το λογιστικό χρήµα διευκολύνει τις οικονοµικές συναλλαγές
ανταποκρινόµενο στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών· αποφεύγεται η µεταφορά
και κυκλοφορία χαρτονοµισµάτων µε αποτέλεσµα να µειώνονται στο ελάχιστο οι
κίνδυνοι απώλειας και κλοπής χρήµατος, ειδικά αν λάβουµε υπόψη ότι το λογιστικό
χρήµα δεν είναι ανώνυµο, όπως τα µετρητά, αλλά ονοµαστικό52. Ακόµη,
εκπληρώνονται ταχύτερα οι χρηµατικές ενοχές, ενώ διευκολύνονται οι διασυνοριακές
συναλλαγές και οι συναλλαγές από απόσταση, καθώς δεν απαιτείται φυσική παρουσία
για τη διενέργεια της πράξης πληρωµής. Η χρήση του λογιστικού χρήµατος είναι τόσο
διαδεδοµένη στο δυτικό κόσµο, ώστε οι συναλλαγές µε φυσικό χρήµα να αποτελούν
την εξαίρεση, ακόµη και για µικρές συναλλαγές, όπως είναι η αγορά ενός ροφήµατος
ή περιοδικού.

50

Ρόκας Ν./ Γκόρτσος Χ./ Μικρουλέα Α./ Λιβαδά Χ., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 3η έκδοση, 2016,
σελ 591.
52

Καλλιµόπουλος Γ., ό.π., σελ 45. Το λογιστικό χρήµα χαρακτηρίζεται ως ονοµαστικό ή υπογεγραµµένο
καθώς περιέχει πληροφορίες για τους κατόχους του και είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του
από λογαριασµό σε λογαριασµό. Αντιθέτως, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό στο ρευστό χρήµα, όπου είναι
αδύνατη η εξακρίβωση της προέλευσής του και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ανώνυµο.
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Τη θέση της µεταβίβασης κυριότητας φυσικού χρήµατος, όπως προαναφέρθηκε,
καταλαµβάνει η µεταβίβαση λογιστικού χρήµατος που νοµικά εξωτερικεύεται µε τη
δηµιουργία απαιτήσεων53, οι οποίες είναι ενοχικές και δεν ενσωµατώνονται σε
αξιόγραφο54. Δηµιουργείται τελικά, µετά τη µεταφορά λογιστικού χρήµατος από τον
τηρούµενο σε πιστωτικό ίδρυµα λογαριασµό του πληρωτή στο πιστωτικό ίδρυµα του
δικαιούχου, χρηµατική απαίτηση του τελευταίου κατά του ιδρύµατος, στο οποίο έγινε
η λογιστική εγγραφή55.
Σήµερα κυριαρχεί η άποψη56 ότι λογιστικό χρήµα αποτελούν οι επιταγές, οι
συναλλαγµατικές όψεως, η εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού από τραπεζικό
λογαριασµό σε άλλο, η κατάθεση χρηµατικού ποσού στο λογαριασµό του δανειστή
κ.α. Ωστόσο, ορθότερο φαίνεται να χαρακτηρίσουµε ως λογιστικό χρήµα όχι αυτή καθ’
αυτή την επιταγή ή την εντολή µεταφοράς κ.ο.κ., αλλά τις καταθέσεις όψεως ή άλλως
τις ενοχικές απαιτήσεις κατά του πιστωτικού ιδρύµατος για ορισµένη αξία από
τραπεζικό λογαριασµό58.

3.1.1. Οι υπηρεσίες πληρωμών
Η µεταφορά λογιστικού χρήµατος πραγµατοποιείται µέσω τραπεζικών εργασιών· οι
υπηρεσίες πληρωµών (payment services, Zahlungsdienste) είναι οι τραπεζικές εργασίες
µε τις οποίες πραγµατοποιείται η λογιστική µεταφορά κεφαλαίων από λογαριασµό σε
λογαριασµό, χωρίς χρήση µετρητών, µετά από εντολή των δικαιούχων των
λογαριασµών προς τον πάροχο υπηρεσιών59.
Τέτοιοι πάροχοι60 είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα (συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων), τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, τα γραφεία
ταχυδροµικών επιταγών (όπως τα ΕΛΤΑ), τα ιδρύµατα πληρωµών61, η Ευρωπαϊκή

53

Ψυχοµάνης Σ., ό.π., σελ. 186.

54

Φίλιος Π., ό.π., σελ. 87.

55

Η αλυσίδα αυτή πληρωµών, µε τη µεταφορά χρηµατικών ποσών από ένα λογαριασµό σε άλλο, θα
αναλυθεί εναργέστερα στη συνέχεια, ενώ αποτυπώνεται σχηµατικά στα Παραρτήµατα 2 και 3.
56

Δούβλης Β., Μπώλος Α., Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, τοµ. 2, 2008, σελ. 1199 επ.

58

Φίλιος Π., ό.π.

59

Ψυχοµάνης Σ., Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τοµ. 3, 2015, σελ 99.

60

Αρ. 1§2 Ν. 4537/2018.

61

Τα ζητήµατα σχετικά µε την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των ιδρυµάτων πληρωµών ρυθµίζονται
στα άρθρα 5-34 Ν. 4537/2018.
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Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθώς και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες62, το Ελληνικό
Δηµόσιο και τα άλλα κράτη-µέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους63.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθµούνται
εξαντλητικά στο άρθρο 4 αριθ. 3 του Ν. 4537/2018 (εφεξής Νόµος)64 και µεταφέρονται
αυτούσιες από την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ (εφεξής PSD II) και το «Παράρτηµα Ι»
αυτής. Το πεδίο εφαρµογής του νόµου περιορίζεται πάντως από τον κατάλογο των
εξαιρέσεων του άρθρου 3 του ως άνω νόµου. Προκειµένου, λοιπόν, να προσδιορίσουµε
τις υπηρεσίες πληρωµών θα πρέπει να προβούµε σε συστηµατική ερµηνεία των δύο
αυτών άρθρων.
Ως υπηρεσίες πληρωµών θα µπορούσαµε να ορίσουµε τις υπηρεσίες του ιδιωτικού
δικαίου που παρέχει ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωµών (πιστωτικά ιδρύµατα,
ιδρύµατα πληρωµών κ.α.) και οι οποίες υποστηρίζουν την εκτέλεση µίας πράξης
πληρωµής µεταξύ δύο µερών, του πληρωτή και του δικαιούχου65. Σε κάθε περίπτωση
στόχος της Οδηγίας ήταν οι ρυθµίσεις που ορίζουν τις υπηρεσίες πληρωµών να
επιτρέπουν και να µην εισάγουν φραγµούς στην ανάπτυξη νέων µορφών υπηρεσιών
πληρωµών66. Η PSD II ακολουθώντας το πρότυπο της Οδηγίας 2007/64/EK (PSD I)
υιοθετεί την πλήρη εναρµόνιση, µε ελάχιστες εξαιρέσεις διατάξεων, οι οποίες δίνουν
τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη να υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν πιο απαιτητικούς
κανόνες από αυτούς της Οδηγίας67.
Συγκεκριµένα, υπηρεσίες πληρωµών είναι: α) οι υπηρεσίες που επιτρέπουν τις
τοποθετήσεις

µετρητών

σε λογαριασµό

πληρωµών68,

καθώς

και όλες οι

δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών, β) οι
υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό πληρωµών, καθώς
και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,
γ) η εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών κεφαλαίων,

62

Όταν δεν λειτουργούν µε την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές ή άλλες δηµόσιες αρχές.

63

Όταν δεν λειτουργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιες αρχές.

64

Ο Ν. 4537/2018 ενσωµάτωσε στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωµών (Payment Services Directive II, PSD II), η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 2007/64/ΕΚ
(Payment Services Directive, PSD I)
65

Κινινή Ε., Υπηρεσίες πληρωµών – Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του Ν. 3862/2010, 2016, σελ. 12.

66

Αιτ. Σκ. 21 PSD II.

67

Ως προς τις τεχνικές εναρµόνισης βλ. Αργυρός Γ./Δεδούλη-Λαζαράκη Α., Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας, 2018, σελ. 138-139.
68

Ως «λογαριασµός πληρωµών» ορίζεται «ο λογαριασµός που τηρείται στο όνοµα ενός ή περισσότερων
χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής».
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σε λογαριασµό πληρωµών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του χρήστη ή σε άλλο
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών (εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης
της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή
ανάλογο µέσο, εκτέλεση µεταφορών πίστωσης συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων
εντολών), δ) η εκτέλεση πράξεων πληρωµών στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά
ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών
(εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης
χρέωσης, εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, εκτέλεση
µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών), ε) έκδοση µέσων
πληρωµής69 και/ή αποδοχή πράξεων πληρωµής, στ) υπηρεσίες εµβασµάτων, ζ)
υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής και η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού70.
Από την άλλη πλευρά, αναφέρονται, στο άρθρο 3 της Οδηγίας οι περιπτώσεις που δεν
λογίζονται ως υπηρεσίες πληρωµών και συνεπώς δεν εφαρµόζονται σε αυτές οι
διατάξεις που εισάγει η Οδηγία, όπως: α) οι πράξεις πληρωµής που διενεργούνται
αποκλειστικά σε µετρητά απευθείας από τον πληρωτή στον δικαιούχο, χωρίς
ενδιάµεση παρέµβαση, β) οι πράξεις πληρωµής από τον πληρωτή στον δικαιούχο µέσω
εµπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτηµένου µέσω συµφωνίας να διαπραγµατεύεται ή
να συνάπτει την πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ µέρους µόνο του πληρωτή
ή µόνο των δικαιούχων71, γ) η κατ’ επάγγελµα υλική µεταφορά χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων, δ) οι υπηρεσίες ανάληψης µετρητών που προσφέρονται µέσω ΑΤΜ από
παρόχους που δεν ενεργούν εξ ονόµατος ενός ή περισσότερων εκδοτών καρτών, οι
οποίοι δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης-πλαίσιο µε τον πελάτη που
αναλαµβάνει µετρητά, ε) οι πράξεις πληρωµής που συνίστανται σε µη επαγγελµατική
συγκέντρωση και παράδοση µετρητών στο πλαίσιο µη κερδοσκοπικής ή
φιλανθρωπικής δραστηριότητας, στ) οι πράξεις πληρωµής µε τις οποίες καταβάλλονται

69

Ως προς τον όρο «µέσα πληρωµής, βλ. σελ. 29 επ. της παρούσας.

70

Με την PSD II διευρύνονται οι υπηρεσίες στις οποίες εφαρµόζεται η Οδηγία και προστίθενται οι
υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής και οι υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού.
71

Προκύπτει, από το αρ. 3 περ. β’ της PSD II και την Αιτ. Σκ. 11 του Προοιµίου της Οδηγίας, ότι
εφαρµόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας και δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις, η περίπτωση που ο εµπορικός
αντιπρόσωπος ενεργεί για λογαριασµό τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου, χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα διαπραγµάτευσης ή σύναψης συµφωνίας πώλησης ή αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών (κάτι το
οποίο συµβαίνει συχνά σε πράξεις πληρωµής που διεκπεραιώνονται µέσα από πλατφόρµες
ηλεκτρονικού εµπορίου). Υπό το προηγούµενο καθεστώς, της PSD I, η περίπτωση που ο αντιπρόσωπος
ενεργούσε για λογαριασµό τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ενέπιπτε στο πεδίο των
εξαιρέσεων, ενώ τώρα εµπίπτει στις εξαιρέσεις µόνο η περίπτωση που ο αντιπρόσωπος λειτουργεί ως
εκπρόσωπος αποκλειστικά ενός από τους δύο.
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µετρητά µετά από µια πληρωµή σε λογιστικό χρήµα72, ζ) οι πράξεις µετατροπής
συναλλάγµατος όπου τα µετρητά δεν τηρούνται σε λογαριασµό πληρωµής73, η) οι
πράξεις πληρωµής που βασίζονται σε αξιόγραφα, όπως οι επιταγές, θ) οι πράξεις
πληρωµής

που

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο

συστήµατος

πληρωµών ή

διακανονισµού τίτλων µεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, ι) οι υπηρεσίες
παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, ια) οι υπηρεσίες που βασίζονται σε συγκεκριµένα µέσα
πληρωµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε περιορισµένο τρόπο και που
πληρούν κάποια από τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις, ιβ) οι πράξεις πληρωµής από
πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι οποίες παρέχονται
επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για συνδροµητή του δικτύου ή
της υπηρεσίας74, ιγ) οι πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται για ίδιο λογαριασµό
µεταξύ παρόχων υπηρεσιών, ιδ) οι πράξεις πληρωµής µεταξύ µητρικής και θυγατρικής
επιχείρησης, χωρίς παρέµβαση παρόχου και ιε) οι πράξεις πληρωµής που αφορούν την
εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων και οι οποίες διενεργούνται από παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών.
Όπως, προαναφέρθηκε, αντικείµενο των υπηρεσιών πληρωµών είναι η διενέργεια
πράξεων πληρωµής. Στο άρθρο 4 αριθµ. 13 ορίζεται ως «εντολή πληρωµής» (payment
order) κάθε «οδηγία εκ µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη πληρωµής».
Στον Νόµο ρυθµίζονται τόσο οι πιστωτικές εντολές (push payments), τις οποίες
υποβάλλει ο οφειλέτης στην τράπεζα και η εντολή που δίνει ο πελάτης στον πάροχο
του είναι να πιστωθεί ένα ποσό στο δανειστή του75 (εδώ εµπίπτουν το έµβασµα και η
πράξη γύρου), όσο και οι χρεωστικές εντολές (pull payments), οι οποίες υποβάλλονται
από τον δανειστή στην τράπεζα του πελάτη και κινούνται στην χρέωση του
λογαριασµού του πελάτη (εδώ εµπίπτουν οι εντολές της άµεσης χρέωσης, οι πληρωµές
µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και η εντολή πληρωµής µε τραπεζική επιταγή)76.

72

Κινινή Ε., ό.π., σελ. 23. Η πράξη αυτή είναι γνωστή µε τον όρο ανάστροφη πληρωµή (reverse payment,
umgekehrte Bargeldzahlung).
73

Γνωστές και ως πράξεις «µετρητά αντί µετρητά» (cash to cash, Geldwechselgeschäfte).

74

Υπό την προϋπόθεση ότι η αξία κάθε µεµονωµένης πράξης πληρωµής δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και
η συνολική αξία των πράξεων πληρωµής για ένα µεµονωµένο συνδροµητή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ
ανά µήνα
75

Ρόκας Ν., ό.π., σελ. 612.

76

Βαλτούδης Α., Αδικαιολόγητος πλουτισµός στις τριµερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου,
2018, σελ. 120.
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Η εντολή πληρωµής, λοιπόν, είναι αυτή που ενεργοποιεί την πράξη πληρωµής. Στο
άρθρο 4 αριθµ. 5 του Νόµου ορίζεται ως «πράξη πληρωµής» «η πράξη, η εκκίνηση της
οποίας διενεργείται από τον πληρωτή ή για λογαριασµό του ή από τον δικαιούχο και
συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου». Έτσι, ο πάροχος
αφού λάβει την εντολή πληρωµής διενεργεί την πράξη πληρωµής και προβαίνει στη
µεταφορά χρηµατικού ποσού77, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντολέα. Αντίστοιχα ο
πάροχος εκτελώντας την εντολή αυτή παρέχει υπηρεσία πληρωµής. Αντικείµενο,
συνεπώς τόσο της πράξης πληρωµής, όσο και της υπηρεσίας είναι η λογιστική
µεταφορά χρήµατος. Σε κάθε περίπτωση πάντως η νοµική αιτία της σχέσης µεταξύ
πληρωτή και δικαιούχου, η σχέση αξίας, είναι αδιάφορη για τη διενέργεια της πράξης
πληρωµής και δεν αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης της Οδηγίας και κατ’ επέκταση του
Νόµου.

3.1.1. Τα είδη των υπηρεσιών πληρωμών
Παρά το γεγονός ότι απαριθµήθηκαν προηγουµένως οι υπηρεσίες πληρωµών που
ρυθµίζει ο Νόµος, κρίνεται σκόπιµο να παρουσιάσουµε έστω επιγραµµατικά κάθε µία
από αυτές, καθώς η παρουσίαση τους θα µας βοηθήσει και στην κατανόηση των
υπόλοιπων µορφών χρήµατος. Υπηρεσίες πληρωµών αποτελούν:
Α. Η τοποθέτηση και η ανάληψη µετρητών σε και από λογαριασµό
πληρωµών78. Η διενέργεια τους απαιτεί την ύπαρξη λογαριασµού πληρωµών80,
ο οποίος έχει τη λειτουργία τρέχοντος λογαριασµού81. «Λογαριασµός
πληρωµών», σύµφωνα µε το άρθρο 4 αριθµ. 12, είναι «ο λογαριασµός που
τηρείται στο όνοµα ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και
χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής». Ακόµη, υπηρεσία
πληρωµών αποτελεί και το σύνολο των ενεργειών που απαιτείται για την
τήρηση λογαριασµού πληρωµών.

77

Ως χρηµατικά ποσά θεωρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αριθµ. 25 του Ν. 4537/2019,
«τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, λογιστικό ή ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Ν. 4021/2011».
78

Αρ. 4 αριθµ. 3 περ. α, β Ν. 4537/2018.

80

Συναντάται και µε τον όρο «λογαριασµός γύρου» ή «λογαριασµός διεξαγωγής δοσοληψιών».

81

Ψυχοµάνης Σ., Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, 2η έκδ., 2016, σελ. 190.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτό που διακρίνει το λογαριασµό πληρωµών από τους
άλλους λογαριασµούς είναι ότι χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων
πληρωµής82.
Β. Η εκτέλεση πράξεων πληρωµής και µεταφοράς κεφαλαίων µε ή χωρίς
παροχή πίστωσης83. Πράξεις πληρωµής µε τις οποίες διενεργείται η παρούσα
υπηρεσία είναι η εντολή άµεσης χρέωσης, οι πράξεις πληρωµής µε κάρτα ή
άλλο ανάλογο µέσο και οι µεταφορές πίστωσης.
Ως άµεση χρέωση84 (direct debit, Lastschrift) ορίζεται η υπηρεσία µε την
οποία χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή (payer), όταν η
εκκίνηση πράξης πληρωµής διενεργείται από τον δικαιούχο (payee) βάσει της
συγκατάθεσης του πληρωτή προς τον δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ίδιου του
πληρωτή. Η υπηρεσία αυτή, η οποία είναι γνωστή και ως ανάστροφο έµβασµα
ή διαδικασία χρεώσεως, πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του δικαιούχου.
Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων
είναι η από κάθε µέρος ύπαρξη λογαριασµού που να µπορεί να δέχεται
πιστωτικές και χρεωστικές εγγραφές85.
Η άµεση χρέωση ρυθµίζεται από τον Νόµο 4537/2018, τον Κανονισµό
260/2012, γνωστό και ως «κανονισµό SEPA»86, καθώς και από τις
διατραπεζικές συµφωνίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών (European
Payments Council - EPC)87.
Στην υπηρεσία της άµεσης χρέωσης, λοιπόν, ο οφειλέτης εξουσιοδοτεί τον
δανειστή να χρεώσει τον τραπεζικό λογαριασµό του για την είσπραξη
απαίτησης από τη σχέση αξίας (πώληση, σύµβαση έργου κτλ.). Η
εξουσιοδότηση αυτή, η οποία µπορεί να δοθεί για οποιοδήποτε ποσό, ορισµένο

82

Κινινή Ε., ό.π. σελ. 13. Ενώ ως τέτοιος λογαριασµός µπορεί να λειτουργήσει ο καταθετικός
λογαριασµός, ο προθεσµιακός λογαριασµός και ο λογαριασµός ανοίγµατος πίστωσης.
83

Αρ. 4 αριθµ. 3 περ. γ, δ Ν. 4537/2018.

84

Αρ. 4 αριθµ. 23 Ν. 4537/2018.

85

Ψυχοµάνης Σ., ό.π., σελ. 170.

86

«Σχετικά µε την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών κανόνων για τις µεταφορές
πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ..»
87

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών δηµιουργήθηκε το 2002 και ως έργο έχει τον σχεδιασµό των
κανόνων και των διαδικασιών για τις πληρωµές σε ευρώ. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν εκπρόσωποι των
κρατών µελών της Ευρωζώνης αλλά και άλλων χωρών της ΕΕ. Στο Συµβούλιο µετέχουν, ακόµη,
Ευρωπαϊκές Τράπεζες και η Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ (Euro Banking Association). Δούβλης Β./
Μπώλος Α., Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, 2ος τόµ., 2008, σελ. 1161. Βλ. σχετ.
www.europeanpaymentscouncil.eu
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ή µη88, παρέχεται στον δανειστή προκειµένου να εισπράξει ο ίδιος, µε δική του
δηλαδή πρωτοβουλία, την απαίτηση κατά του οφειλέτη.
Ο δανειστής, λοιπόν, προσκοµίζοντας την απαραίτητη εξουσιοδότηση δίνει
εντολή στον πάροχό του για χρέωση του λογαριασµού του οφειλέτη µε
ορισµένο ποσό. Ο πάροχος του δανειστή ελέγχει την εξουσιοδότηση και
εγγράφει πίστωση στον λογαριασµό του δανειστή, η οποία όµως είναι
προσωρινή και εγγράφεται µε επιφύλαξη καθώς εξαρτάται από το αν θα λάβει
κάλυψη ο πάροχος από τον πάροχο του οφειλέτη. Στη συνέχεια ο πάροχος του
δανειστή διαβιβάζει την εντολή στον πάροχο του οφειλέτη µαζί µε τις
απαραίτητες πληροφορίες89. Ο πάροχος του οφειλέτη, αφού ενηµερώσει
εκείνον90, ελέγχει αν υπάρχουν τα απαραίτητα για την εκτέλεση της εντολής
κεφάλαια στο λογαριασµό του οφειλέτη και εφόσον η απάντηση είναι θετική
χρεώνεται ο λογαριασµός του οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του
ίδιου,

αφού αυτός θεωρείται ότι έχει ήδη συναινέσει µέσω

της

εξουσιοδότησης91, και µεταφέρεται το ποσό στο λογαριασµό του παρόχου (του
δανειστή). Μόλις, λοιπόν, ο πάροχος του δανειστή λάβει το χρηµατικό ποσό,
οριστικοποιεί την εγγραφή στον λογαριασµό του δανειστή και θέτει το ποσό
στη διάθεση του.
Κατά κανόνα οι χρηµατικές παροχές είναι κοµίσιµες (ΑΚ 321), καταβάλλονται
δηλαδή από τον οφειλέτη στον τόπο όπου ο δανειστής έχει την κατοικία του ή
αν πρόκειται για απαίτηση που προέρχεται από την άσκηση του επαγγέλµατος
του δανειστή, στην επαγγελµατική του εγκατάσταση. Ωστόσο στην υπηρεσία
της άµεσης χρέωσης βαρύνεται ο δανειστής µε τη διενέργεια των απαραίτητων
πράξεων για την είσπραξη της οφειλής. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι το χρέος
στην περίπτωση αυτή είναι άρσιµο, µε αποτέλεσµα να γίνεται ο δανειστής

88

Σε περίπτωση που το ποσό της πράξης πληρωµής δεν προσδιορίστηκε κατά την έγκριση ή το ποσό
της πράξης πληρωµής υπερβαίνει αυτό που θα ανέµενε εύλογα ο πληρωτής, αναγνωρίζεται το δικαίωµα
στον πληρωτή να αιτηθεί την επιστροφή του χρηµατικού ποσού µε το οποίο χρεώθηκε ο λογαριασµός
του (αρ. 76 Ν. 4537/2018). Ο νόµος µάλιστα θέτει προθεσµία 8 εβδοµάδων για την υποβολή του
αιτήµατος (αρ. 77 Ν.).
89

Αρ. 5§3 περ. β’ Κανονισµού 260/2012/ΕΕ. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται αναφέρονται στο
σηµείο 3 στοιχείο β’ του Παραρτήµατος του Κανονισµού.
90

Αρ. 5§3 περ. γ’ Κανονισµού 260/2012/ΕΕ. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται αναφέρονται στο
σηµείο 3 στοιχείο γ’ του Κανονισµού.
91

Ως προς τη δυνατότητα και τον χρόνο ανάκλησης της εξουσιοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 80§3
Ν. 4537/2018 ότι «στην περίπτωση άµεσης χρέωσης και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων επιστροφής
χρηµατικών ποσών, ο πληρωτής µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της
εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηµατικών ποσών».
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υπερήµερος92 όταν δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη,
να δώσει δηλαδή την εντολή χρέωσης, ενώ έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις
από τη σχέση αξίας93.
Το θέµα της καταβολής και του χρόνου απόσβεσης της ενοχής θα µας
απασχολήσει στη συνέχεια. Ωστόσο, αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε
ότι η προσωρινή εγγραφή δεν αρκεί για να υπάρξει εκπλήρωση, καθώς αυτή
δεν αποτελεί απαίτηση κατά του δανειστή, αλλά προσδοκία κτήσης απαίτησης,
η οποία εξαρτάται από την αναβλητική αίρεση της λήψης κάλυψης από το
λογαριασµό του δανειστή και τη µεταφορά του ποσού στον πάροχο του
δικαιούχου94.
Ως µεταφορά πίστωσης (credit transfer, Überweisung)96 ορίζεται «η
υπηρεσία για την πίστωση λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου µε πράξη
πληρωµής ή σειρά πράξεων πληρωµής από λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή,
µέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που τηρεί το λογαριασµό πληρωµών
του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή». Με άλλα λόγια, αποτελεί την
υπηρεσία µε την οποία αφαιρείται «λογιστικά»98 µετά από εντολή του πληρωτή
ένα ποσό από το λογαριασµό του και µεταφέρεται αυτό στο λογαριασµό του
δανειστή, χρεώνεται δηλαδή ο λογαριασµός του πληρωτή και πιστώνεται ο
λογαριασµός του δανειστή. Δηµιουργείται µε αυτόν τον τρόπο απαίτηση του
δανειστή κατά του πιστωτικού ιδρύµατος για εγγραφή της πίστωσης στο
λογαριασµό του, προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διάθεση του
ποσού ή µετατροπή του σε µετρητά.
Οι πράξεις πληρωµής µε κάρτα ή ανάλογο µέσο περιλαµβάνουν τις πράξεις
πληρωµής που πραγµατοποιούνται µε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, µε
κάρτες αναλήψεων και έξυπνες κάρτες. Ανάλογο µέσο αποτελεί κάθε
ηλεκτρονικό µέσο το οποίο µπορεί να υποκαταστήσει τις κάρτες (τέτοια µέσα
αποτελούν µεταξύ άλλων το payband και το κινητό)99. Σε κάθε περίπτωση δεν
92

ΑΚ 351

93

Οι συνέπειες της υπερηµερίας του δανειστή προβλέπονται στα άρθρα 355-358 ΑΚ, µε κυριότερες
ρυθµίσεις αυτή του άρθρου 355, σύµφωνα µε την οποία «ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της υπερηµερίας
του δανειστή ευθύνεται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια», καθώς και αυτή του άρθρου 356, σύµφωνα µε
την οποία «ο οφειλέτης χρηµατικής οφειλής κατά τη διάρκεια της υπερηµερίας του δανειστή δεν οφείλει
τόκους,..».
94

Βαλτούδης Α., ό.π., σελ 164.

96

Αρ. 4 αρ. 24 Ν. 4537/2018.

98

Χωρίς να γίνεται σε οποιαδήποτε στιγµή χρήση µετρητών.

99

Ψυχοµάνης Σ., Εµπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018, σελ. 390.
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εντάσσονται εδώ τα αξιόγραφα, τα οποία εξαιρούνται ρητά κατά το άρθρο 3100
και στα οποία δεν εφαρµόζεται ο νόµος, χωρίς όµως αυτά να παύουν να
αποτελούν µέσα πληρωµής.
Γ. Η έκδοση µέσων πληρωµής ή/και απόκτηση µέσων πληρωµής101. Έκδοση
µέσων πληρωµής είναι η υπηρεσία πληρωµών µε την οποία ο πάροχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον πελάτη του µέσο πληρωµών για
τη διενέργεια από αυτόν πράξεων πληρωµής. Ως µέσο πληρωµής ορίζεται
«κάθε εξατοµικευµένη συσκευή ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί
µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωµής»102 Σε αδρές γραµµές
τα µέσα πληρωµών εκδίδονται από τον πάροχο-εκδότη τους για να
χρησιµοποιηθούν από τον κάτοχό τους στη διαβίβαση εντολών από αυτόν στον
εκδότη τους µέσα από τεχνικές διαδικασίες, τις οποίες µόλις τις λάβει ο
εκδότης, τις εκτελεί.
Μέσα πληρωµών αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι επιταγές, οι πιστωτικές,
χρεωστικές και προπληρωµένες κάρτες, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και οι
έξυπνες κάρτες, το e-banking και το phone-banking103. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, όπως προαναφέρθηκε, ο νόµος δεν εφαρµόζεται σε αξιόγραφα, όπως οι
επιταγές, οι συναλλαγµατικές, τα παραστατικά αξίας, οι ταξιδιωτικές επιταγές
και οι τραπεζικές επιταγές104. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από την
ιδιοµορφία των µέσων αυτών, την ύπαρξη ειδικής νοµοθεσίας που τα διέπει και
τη συχνότητα χρήσης τους, που θα επιβάρυνε υπέρµετρα τις τράπεζες µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο υποχρεώσεις105. Το σηµαντικότερο µέσο
πληρωµών αποτελούν οι κάρτες, οι οποίες είναι γνωστές και ως πλαστικό
χρήµα και θα αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια.
Δ. Η υπηρεσία εµβασµάτων (money remittance, Finanztransfer)106. Είναι η
υπηρεσία πληρωµών «κατά την οποία λαµβάνεται χρηµατικό ποσό από πληρωτή,
χωρίς να δηµιουργείται λογαριασµός πληρωµών στο όνοµα του πληρωτή ή του
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Αρ. 3 περ. ζ Ν. 4537/2018
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Αρ. 4 αριθµ. 3 περ. ε.

102

Αρ. 4 αριθµ. 14
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Ψυχοµάνης Σ., ό.π., σελ. 391
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Αρ 3 περ. ζ.
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Ψυχοµάνης Σ., Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τοµ. 3, 2015, σελ. 182.
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Αρ. 4 αριθµ. 3 περ. στ.
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δικαιούχου µε µοναδικό σκοπό τη µεταφορά αντίστοιχου ποσού σε δικαιούχο ή
σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που ενεργεί για λογαριασµό του
δικαιούχου, ή/και κατά την οποία αυτά τα χρηµατικά ποσά λαµβάνονται για
λογαριασµό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεση του»107. Σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, λοιπόν, πρόκειται για υπηρεσία η οποία στηρίζεται σε µετρητά που
ο πληρωτής δίδει στον πάροχο υπηρεσιών και τα οποία εµβάζονται στον
δικαιούχο ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασµό του108.
Υπηρεσία πληρωµών, αποτελεί, κατά τα ανωτέρω, τόσο η λήψη του
χρηµατικού ποσού από τον πληρωτή, όσο και η καταβολή αυτού στο δικαιούχο.
Σε κάθε περίπτωση, για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας δεν
δηµιουργείται λογαριασµός στο όνοµα του εντολέα και του δικαιούχου.
Η υπηρεσία εµβάσµατος διαφοροποιείται από την υλική µεταφορά χρηµάτων,
η οποία εξαιρείται µάλιστα από την εφαρµογή του νόµου109, καθώς τα µετρητά
που καταβάλλονται µετατρέπονται από τον πάροχο σε λογιστικό χρήµα για να
µετατραπούν εκ νέου σε µετρητά και να καταβληθούν στον δικαιούχο110.
Αντίστοιχα στην περίπτωση της υλικής µεταφοράς χρηµάτων συλλέγονται τα
τραπεζογραµµάτια από τον πληρωτή και παραδίδονται αυτούσια στον
δικαιούχο χωρίς οποιαδήποτε µετατροπή σε άλλη µορφή χρήµατος111.
Διάκριση πρέπει να γίνει και µε την υπηρεσία µεταφοράς πίστωσης καθώς σε
αυτή δεν γεννιέται αξίωση του δικαιούχου για καταβολή µετρητών εναντίον
του παρόχου, αλλά αξίωση κατά αυτού για εγγραφή πίστωσης στο λογαριασµό
του.
Ακόµη, στην τραπεζική πρακτική είχε επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως
εµβάσµατα η µετά από χρέωση λογαριασµού του εντολέα καταβολή µετρητών
στον δικαιούχο, όπως και η καταβολή µετρητών από τον εντολέα και πίστωση
του ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου.

Οι νόµοι

3862/2010 και

4537/2018 αποµακρύνονται από αυτή τη θεώρηση και τοποθετούν τις πράξεις
αυτές στην εντολή χρέωσης, η οποία ρυθµίζεται στα άρθρα 84 και 85 του Ν.
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Αρ. 4 αριθµ. 22.
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Κινινή Ε., ό.π., σελ. σελ. 18.
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Αρ. 3 περ. γ.
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Ρόκας Ν., ό.π., σελ. 598 επ.
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Τα τραπεζογραµµάτια στην περίπτωση αυτή θα είναι ατοµικώς καθορισµένα και θα πρόκειται για
ενοχή είδους.
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4537/2018. Συνεπώς, υιοθετείται πλέον ένας στενότερος ορισµός του
εµβάσµατος112.
Ε. Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής113 (Payment initiation services - PIS). Ως
υπηρεσία εκκίνησης πληρωµών ορίζεται «η υπηρεσία για την εκκίνηση εντολής
πληρωµής ύστερα από αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε σχέση µε
λογαριασµό πληρωµών που τηρείται σε άλλο πάροχο πληρωµών». Για την
παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας πρέπει να έχουν τηρηθεί ειδικές
προϋποθέσεις ασφάλειας και παρέχεται πάντα κατόπιν εντολής του χρήστη,
ενώ ως αντικείµενο έχει τη διαβίβαση από τον µεσάζοντα-πάροχο στον πάροχο
εξυπηρέτησης λογαριασµού114, ο οποίος τηρεί τον λογαριασµό του χρήστη,
εντολών προς εκτέλεση115. Με την υπηρεσία αυτή, λοιπόν, ο χρήστης της
υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµών, πληρωτής ή δικαιούχος, έχει τη δυνατότητα
να εκκινήσει µία εντολή πληρωµής µέσω τρίτων παρόχων, οι οποίοι
λειτουργούν ως µεσάζοντες και διαβιβάζουν αυτοί, αντί για τον χρήστη, τις
εντολές στον πάροχο στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός.
Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για την παροχή της υπηρεσίας είναι πέρα από
την ηλεκτρονική προσβασιµότητα του λογαριασµού, η διαβίβαση στον
µεσάζοντα-πάροχο των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του
αιτούντος, που έχουν εκδοθεί από τον πάροχο εξυπηρέτησης του λογαριασµού
του. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια ισχύουν και όταν ο πάροχος, ο οποίος ενεργεί
ως πάροχος εξυπηρέτησης λογαριασµού, καλείται να εκτελέσει εντολή
πληρωµής η οποία προέρχεται από πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµών.
ΣΤ. Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού116 (account information services).
Είναι «η σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online) υπηρεσία για την παροχή
συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά µε έναν ή περισσότερους λογαριασµού
που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών είτε σε περισσότερους του ενός παρόχους υπηρεσιών πληρωµών».
Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε πελάτες που διατηρούν λογαριασµούς
πληρωµών σε πολλούς παρόχους, τράπεζες ή ιδρύµατα πληρωµών, και τους
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Βαλτούδης Α., ό.π., σελ. 124.
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Αρ. 4 αριθµ. 15.
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Αρ. 4 αριθµ. 17, όπου ως πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού ορίζεται
εκείνος ο πάροχος που παρέχει και τηρεί λογαριασµό πληρωµών για τον πληρωτή.
115

Ψυχοµάνης Σ., Εµπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018, σελ. 391-392.
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Αρ. 4, αριθµ. 16.
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προσφέρει τη δυνατότητα σφαιρικής εποπτείας των λογαριασµών τους και της
συνολικής οικονοµικής τους κατάστασης117.

3.1.2. Έννομες σχέσεις
Ο δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης των υπηρεσιών πληρωµών

συνίσταται στην

εξόφληση χρηµατικών ενοχών και στην απόσβεση απαιτήσεων µε καταβολή
λογιστικού χρήµατος. Όταν διενεργούνται πράξεις πληρωµής µε λογιστικό χρήµα οι
σχέσεις που δηµιουργούνται είναι περισσότερες απ’ ό,τι όταν καταβάλλονται µετρητά.
Συγκεκριµένα, πέρα από τη βασική σχέση µεταξύ οφειλέτη-πελάτη και δανειστήδικαιούχου (σχέση αξίας), η οποία είναι και αυτή που θα µας απασχολήσει,
δηµιουργούνται σχέσεις µεταξύ του οφειλέτη-πελάτη και του παρόχου του (σχέση
κάλυψης) και µεταξύ του δανειστή-δικαιούχου και του παρόχου του (σχέση
είσπραξης). Ακόµη, συχνά οι πάροχοι οφειλέτη-πελάτη και δανειστή-δικαιούχου δεν
ταυτίζονται και δηµιουργούνται σχέσεις µεταξύ διαφορετικών παρόχων, ενώ δεν
αποκλείεται οι πάροχοι που µεσολαβούν να είναι περισσότεροι από δύο.
Όταν τα µέρη που συµµετέχουν είναι τρία, κάτι το οποίο συµβαίνει σε πράξεις
πληρωµής που εκτελούνται εντός του ίδιου παρόχου, µιλάµε για ενδοτραπεζική πράξη
πληρωµής και κατ’ επέκταση για ενδοτραπεζικές υπηρεσίες πληρωµών. Στην
περίπτωση αυτή ο πάροχος, αφού λάβει την εντολή από τον πληρωτή, προεισπράττει
τη δαπάνη εκτέλεσης της εντολής (ΑΚ 721) χρεώνοντας το λογαριασµό του
πληρωτή118 και στη συνέχεια πιστώνει το ποσό στο λογαριασµό του δανειστή119. Έτσι,
η απαίτηση κατά του παρόχου (χρήµα-απαίτηση) περιέρχεται από τον πληρωτή στο
δικαιούχο120.
Όπως προαναφέραµε, είναι πιθανό οι πάροχοι να είναι περισσότεροι από έναν, κάτι το
οποίο συµβαίνει συνήθως όταν πληρωτής και δικαιούχος διαθέτουν λογαριασµούς σε
διαφορετικά πιστωτικά ιδρύµατα και τότε θα µιλάµε για διατραπεζική πράξη
πληρωµής (π.χ. όταν ο πληρωτής τηρεί λογαριασµό στην Εθνική Τράπεζα ενώ ο
δικαιούχος στην Eurobank ή στην Deutsche Bank). Η διαδικασία που ακολουθείται για
την µεταφορά κάποιου ποσού σε αυτή την περίπτωση είναι περισσότερο σύνθετη. Για
117

Ψυχοµάνης Σ., ό.π.
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Η χρέωση του λογαριασµού του πληρωτή είναι προσωρινή. Οριστική καθίσταται µετά την εγγραφή
της πίστωσης στο λογαριασµό του δανειστή.
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Βλ. Παράρτηµα 2 της παρούσας όπου παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία αυτή.
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Βαλτούδης Α., ό.π. σελ. 129-130.
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τη µεταφορά χρηµατικών ποσών απαιτείται τα δύο πιστωτικά ιδρύµατα να τηρούν
λογαριασµό του άλλου, στον οποίο θα γίνονται οι αρχικές χρεωστικές και πιστωτικές
εντολές, πριν αυτές εγγραφούν στους λογαριασµούς των πελατών τους, στα πλαίσια
µίας σύµβασης γύρου121. Σε περίπτωση που τέτοιες συµβάσεις δεν υπάρχουν µεταξύ
των τραπεζών, ζητείται η παρέµβαση τρίτης τράπεζας, η οποία θα ενεργεί κατ’ εντολή
της πληρώτριας ως βοηθός εκπλήρωσης122, ή και τέταρτης τράπεζας, η οποία θα
ενεργεί κατ’ εντολή της τρίτης και θα είναι βοηθός εκπλήρωσης των δύο
προηγούµενων. Πολύ συχνή είναι η χρήση ενδιάµεσων λογαριασµών διαµεσολαβητών
και εκκαθαριστών συναλλαγών. Σηµαντικός ενδιάµεσος για τις ελληνικές τράπεζες
είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία τηρούνται λογαριασµοί των ελληνικών
τραπεζών, µέσω των συστηµάτων ΔΙΑΣ (για πληρωµές λιανικής µικρής αξίας) και
Target2-GR (για πληρωµές µεγάλων ποσών)123.

Φυσικό είναι πάντως να µην

εισφέρονται αυτούσια τα ποσά πληρωµής για κάθε εντολή, αλλά να συνυπολογίζονται
όλα µέσω ενός συστήµατος διακανονισµού στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας και να
αποσβήνονται στο µέτρο που αλληλοκαλύπτονται, µε αποτέλεσµα να οφείλεται στο
τέλος από την µία τράπεζα στην άλλη ένα τελικό κατάλοιπο124. Παρατηρούµε, λοιπόν,
ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται στις διατραπεζικές πράξεις πληρωµής είναι
περισσότερες, καθώς περιλαµβάνουν και αυτές που δηµιουργούνται µε τους διάφορους
µεσάζοντες προκειµένου να καταστεί δυνατή η µεταφορά χρήµατος125.

3.1.3. Η σχέση αξίας – Εκπλήρωση παροχής
Ο νόµος 4537/2018 ρυθµίζει τη σχέση κάλυψης και τη σχέση είσπραξης, ενώ στη
σχέση αξίας αναφέρεται µόνο εµµέσως127, µε αποτέλεσµα αυτή να µένει αρρύθµιστη.
Η σχέση αξίας, η υποκείµενη σχέση, αποτελεί την αιτία της οικονοµικής µετακίνησης
121

Ψυχοµάνης Σ., Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τόµ. 3, 2015, σελ. 112.
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Ο χαρακτηρισµός των ενδιάµεσων ως βοηθών εκπλήρωσης (ΑΚ 334) προκύπτει έµµεσα από το
άρθρο 91 Ν. 4537/2018. Σύµφωνα µε αυτό «όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών,
σύµφωνα µε τα άρθρα 73, 88 και 89, αποδίδεται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή µεσάζοντα, ο
άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή ο µεσάζων αποζηµιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών για κάθε ζηµία που έχει υποστεί ή για κάθε χρηµατικό ποσό που έχει καταβάλει σύµφωνα µε
τα άρθρα 73, 88 και 89».
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και θα έθετε σε κίνδυνο την κεφαλαιακή τους ρευστότητα, καθώς διενεργούνται καθηµερινά χιλιάδες
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και πραγµατοποιείται µεταξύ περισσότερων τραπεζών ταυτόχρονα.
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που πραγµατοποιείται µε την πράξη πληρωµής. Η δηµιουργούµενη σχέση µεταξύ
πληρωτή-οφειλέτη και δανειστή-δικαιούχο παρουσιάζει -λόγω και της έλλειψης
ρυθµίσεως- το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει απασχολήσει τόσο τη νοµολογία των
ανωτάτων δικαστηρίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και τη νοµική θεωρία
µε τη διατύπωση αντικρουόµενων απόψεων. Τα ζητήµατα που δηµιουργούνται
αφορούν κυρίως το αν η καταβολή128 λογιστικού χρήµατος οδηγεί σε απόσβεση της
ενοχής, καθώς και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο επέρχεται η απόσβεση της
χρηµατικής οφειλής. Οι περισσότεροι συγγραφείς προσεγγίζουν το ζήτηµα µέσα από
τις έννοιες χρήµα µε στενή και ευρεία έννοια, έννοιες, που ως νοµική κατασκευή δεν
εντοπίζονται σε κάποιο νοµοθέτηµα, και βάσει αυτών καταλήγουν µε σχετική ευκολία
στο συµπέρασµα ότι η πληρωµή µε λογιστικό χρήµα δεν αποτελεί καταβολή, κάθε
φορά που δεν υπάρχει αντίστοιχη συµφωνία µεταξύ οφειλέτη και δανειστή.
Η απάντηση στα δηµιουργούµενα ερωτήµατα σχετικά µε το εάν ο οφειλέτης δικαιούται
να καταβάλει λογιστικό χρήµα έχει ιδιαίτερη σηµασία. Σε περίπτωση που δεχτούµε ότι
ο οφειλέτης µπορεί να εκπληρώσει µε αυτόν τον τρόπο, τότε στην περίπτωση
καταβολής λογιστικού χρήµατος η προσφορά είναι προσήκουσα και επέρχεται
απόσβεση της ενοχής, ενώ αν δανειστής αρνηθεί τη δόση λογιστικού χρήµατος
περιέρχεται σε υπερηµερία δανειστή129. Από την άλλη πλευρά, αν δεχτούµε ότι ο
πληρωτής δεν είναι αυτός που δικαιούται να επιλέξει τον τρόπο απόσβεσης130 της
ενοχής, αλλά ο δανειστής, τότε σε περίπτωση που αρνηθεί την απόσβεση της ενοχής
µε καταβολή λογιστικού χρήµατος δεν περιέρχεται σε υπερηµερία, καθώς η προσφορά
δεν είναι προσήκουσα, ενώ περιέρχεται σε υπερηµερία ο οφειλέτης, ο οποίος θα πρέπει
να καταβάλει µετρητά131. Τα ερωτήµατα που δηµιουργούνται δεν περιορίζονται
πάντως µόνο στο αν η δόση λογιστικού χρήµατος αποτελεί καταβολή, αλλά και
αναφορικά µε το χρονικό σηµείο κατά το οποίο επέρχεται απόσβεση της ενοχής.
Ακόµη και σήµερα κρατούσα είναι η γνώµη που υποστηρίζει ότι µε την πληρωµή µε
λογιστικό χρήµα επέρχεται απόσβεση της ενοχής µε δόση αντί καταβολής (ΑΚ 419)
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Ο όρος «καταβολή» ταυτίζεται µε τον όρο εκπλήρωση, αλλά και µε τον όρο «πληρωµή» στις
χρηµατικές ενοχές.
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Σε περίπτωση υπερηµερίας του δανειστή ως προς την αποδοχή της χρηµατικής παροχής (ΑΚ 349352), η οποία καταβάλλεται προσηκόντως µε λογιστικό χρήµα, ο οφειλέτης µπορεί προβεί σε δηµόσια
κατάθεση του ποσού (ΑΚ 427) στην αρµόδια αρχή του τόπου εκπλήρωσης (ΑΚ 430 εδ. α.). Με τη
δηµόσια κατάθεση του ποσού επέρχεται απόσβεση της ενοχής (ΑΚ 431).
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Ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο απόσβεσης της ενοχής και αν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει
διαζευκτική ενοχή ως προς αυτόν θα αναλυθούν εκτενώς ακολούθως.
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ΑΠ 328/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ., σελ 1211.
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και πάντα εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία των µερών132. Δικαιολογητικοί λόγοι της
επιφυλακτικής αυτής στάσης της θεωρίας απέναντι στο λογιστικό χρήµα ήταν ότι ο
δανειστής επωµιζόταν µε τη δόση λογιστικού χρήµατος τον κίνδυνο αφερεγγυότητας
της τράπεζας του, ενώ το λογιστικό χρήµα µε τη δηµιουργία απαίτησης (χρήµααπαίτηση) κατά του πιστωτικού ιδρύµατος του δανειστή δεν µπορούσε να εξοµοιωθεί
µε τα µετρητά και συνεπώς δεν υπήρχε ταύτιση µεταξύ οφειλόµενης και
καταβληθείσας παροχής133.
Η άποψη αυτή της θεωρίας φαίνεται σιγά σιγά να µεταστρέφεται και αυτό
δικαιολογείται τόσο από την ευρεία χρήση του λογιστικού χρήµατος στις σύγχρονες
συναλλαγές, όσο και από τη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων στην ελληνική έννοµη
τάξη, οι οποίες επέβαλλαν την υποχρεωτική χρήση άυλων µορφών χρήµατος αντί
µετρητών. Σκοπός αυτών των ρυθµίσεων ήταν η καταπολέµηση του µείζονος
προβλήµατος της φοροδιαφυγής, η επίτευξη πληρέστερης φορολογικής εποπτείας και
η καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες134.
Προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα αν η καταβολή λογιστικού χρήµατος στις
χρηµατικές ενοχές οδηγεί σε απόσβεση της ενοχής, κρίνεται σκόπιµο να εξετάσουµε
επιγραµµατικά τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν στην έννοµη τάξη της χώρας µας κατά
τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθµίσεις που
εισάγει ο Ν. 3842/2010. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
3842/2010135 «τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και
άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται
από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών αποκλειστικά µε τη χρήση
µέσων πληρωµής µε κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου πληρωµής, όπως ενδεικτικά,
αλλά όχι περιοριστικά τραπεζικό έµβασµα, πληρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών,
χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών µε
µετρητά». Ακόµη, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι «Φορολογικά στοιχεία αξίας
ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής

132

Γεωργιάδης Α., Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, 1999, σελ. 463, Ψυχοµάνης Σ., Τραπεζικό Δίκαιο –
Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τοµ. 3, 2015, σελ. 149. Υπέρ της άποψης ότι υπάρχει καταβολή εφόσον
υπάρχει σχετική συµφωνία κατά τη σύναψη της σχέσης αξίας ο Βαλτούδης, ό.π. σελ. 142, σύµφωνη µε
την άποψη αυτή είναι και η νοµολογία, βλ. ΠολΠρΚω 91/1988, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 287, ΕφΛαρ 287/2002
µε σχόλιο Θεοχαρόπουλου Γ., ΕπισκΕΔ, 2003, σελ. 458-469.
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ΑΠ 44/2004, ΕλλΔνη, 3/2004, σελ. 745-746.
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Ρίζος Ε., Το χρήµα-απαίτηση και η απαγόρευση εξόφλησης µε µετρητά, ΕλλΔνη, τεύχος 5, 2015,
σελ. 1300-1322.
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Όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ.2 του Ν. 4446/2016.
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αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ
επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών του
εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή
επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ίδιων λογαριασµών, οι κινήσεις των οποίων
διαβιβάζονται

σε

ηλεκτρονική

βάση

δεδοµένων

της

Γενικής

Γραµµατείας

Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, χωρίς να ισχύει ως προς
τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αµοιβές για τη
λειτουργία των επαγγελµατικών λογαριασµών.». Συνεπώς, οι συναλλαγές που
υπάγονται στα άρθρα αυτά µπορούν να εκπληρωθούν µόνο µε τους τρόπους που
προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις και όχι

µε υλική παράδοση και µεταβίβαση

κυριότητας φυσικού χρήµατος (ΑΚ 1034), ενώ η παραβίαση των παραπάνω διατάξεων
συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών προστίµων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
ρυθµίσεις του Νόµου που απαγορεύουν την χρέωση αµοιβών τόσο για τη λειτουργία
επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (αρ. 20§2 εδ. β΄), όσο και για την πίστωση
του τραπεζικού λογαριασµού του πωλητή (20§3 εδ. γ’)· οι ρυθµίσεις αυτές επιτρέπουν
την ευκολότερη εξοµοίωση του λογιστικού χρήµατος µε το φυσικό χρήµα, καθώς η
χρήση του ενός δεν πρέπει να συνεπάγεται µεγαλύτερα κόστη από το άλλο και συνεπώς
µικρότερη ρευστότητα.
Για την προώθηση των συναλλαγών µε άυλες µορφές χρήµατος εκδόθηκε ο Ν.
4446/2016, ο οποίος επέβαλε την υποχρέωση αποδοχής µέσων πληρωµής µε κάρτα για
συναλλαγές µε ιδιώτες136, ενώ µε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε
µε το άρθρο 65§3 δηµοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ 45231/20.4.2017 και 86437/03.8.2017, οι
οποίες προέβλεψαν για ποιους δικαιούχους πληρωµής είναι υποχρεωτική η απόκτηση
τερµατικού αποδοχής καρτών πληρωµών και µέσων πληρωµής µε κάρτα (POS) και
κατ’ επέκταση η αποδοχή πληρωµών µέσω καρτών137.
Αξίζει να αναφερθεί και η θέσπιση ρυθµίσεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Ν. 4172/2013), οι οποίες εν µέρει «επιβάλλουν» την χρήση τραπεζικών µέσων
πληρωµής προκειµένου ορισµένες δαπάνες να αναγνωριστούν ως εκπεστέες από τα
φορολογητέα έσοδα138. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προβλέπονται κυρώσεις για όσους
εξοφλούν τις επιχειρηµατικές τους δαπάνες µε µετρητά, αλλά προσφέρεται ένα ισχυρό
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Αρ. 65 Ν.
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Η ρύθµιση αυτή αφορά το πλαστικό χρήµα, αναφέρεται όµως στο σηµείο αυτό καθώς το πλαστικό
χρήµα αποτελεί µορφή λογιστικού χρήµατος.
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Ν. Μπάρµπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013), 2η έκδ., 2018, σελ. 195-196, 198199.
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κίνητρο για χρήση τραπεζικών µέσων πληρωµής. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την περ. β’ του
άρθρου 23 του ν. 4172/2013, οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφλησή τους δεν
έγινε µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα
έσοδα.
Άλλη µια ρύθµιση που επιβάλλει τη χρήση λογιστικού χρήµατος προβλέπεται στο
άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αριθµ. οικ. 22528/430/2017 (Καθιέρωση της υποχρεωτικής
καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα,
µέσω τραπεζικού λογαριασµού)139. Σύµφωνα µε αυτή «καθιερώνεται εφεξής η
υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων
µισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών
γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων πληρωµής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωµών», ενώ στο άρθρο 2 προβλέπονται
κυρώσεις για τον εργοδότη που παραβιάζει την προηγούµενη διάταξη, οι οποίες
επιβάλλονται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24
του Ν. 3996/2011. Συνεπώς, µοναδικός τρόπος νόµιµης καταβολής του µισθού
αποτελεί η κατάθεση του ποσού σε λογαριασµό καθιστώντας την καταβολή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο µη προσήκουσα140.
Παρατηρούµε, λοιπόν, βάσει των ανωτέρω, ότι γίνεται υποχρεωτική η εξόφληση
απαιτήσεων µε λογιστικό χρήµα για τις περισσότερες συναλλαγές. Έτσι, από τη στιγµή
που επιβάλλεται δυνάµει νόµου η υποχρέωση αποδοχής λογιστικού χρήµατος στις
συναλλαγές, ενώ σε κάποιες141 επιβάλλεται ακόµη και η απαγόρευση αποδοχής
µετρητών µε συνέπεια να αποτελεί το λογιστικό χρήµα το µοναδικό επιτρεπτό µέσο
εκπλήρωσης της ενοχής, δεν µπορούµε παρά να δεχτούµε ότι η εκπλήρωση της
χρηµατικής ενοχής µε λογιστικό χρήµα αποσβήνει αυτές λόγω καταβολής (416 ΑΚ)
καθώς η ενοχή εκπληρώνεται κατά τον προβλεπόµενο στο νόµο τρόπο142.
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Βλ. σχετ. και αρ. 40 Ν. 3863/2010, 38§10 Ν. 4387/2016.
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Κουκιάδης Ι., Εργατικό Δίκαιο – Ατοµικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της
εργασίας, 8η έκδ., 2017, σελ. 775.
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Αρ 20§3 Ν. 3842/2010
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ΑΠ 20/2018, 1523/2011, 44/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Σύµφωνα µε τις οποίες για να είναι προσήκουσα
η καταβολή και να οδηγεί σε απόσβεση της ενοχής, πρέπει να λαµβάνει ο δανειστής, ό,τι δικαιούται
σύµφωνα µε το νόµο ή τη σύµβαση.
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Για τις χρηµατικές ενοχές που δεν προβλέπεται ex lege απαγόρευση εξόφλησης µε
µετρητά ή υποχρέωση αποδοχής λογιστικού χρήµατος µέσω καρτών, δεν πρέπει να
συµπεράνουµε αυθαίρετα και χωρίς περαιτέρω έρευνα ότι ο οφειλέτης δεν δικαιούται
να καταβάλει λογιστικό χρήµα και κατά συνέπεια ότι ο δανειστής έχει δικαίωµα να
αρνηθεί την καταβολή του, χωρίς να περιέρχεται σε υπερηµερία. Αντιθέτως, το
δικαίωµα του οφειλέτη να καταβάλει λογιστικό χρήµα µπορεί να προκύπτει τόσο από
την βούληση των µερών και την ερµηνεία της σύµβασης (173, 200 ΑΚ), όσο και από
γενικές ρήτρες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (281, 288 ΑΚ), οι
οποίες ως δικαιικές αρχές επικρατούν ακόµη και απέναντι σε συµβατικές ρυθµίσεις143.
Συγκεκριµένα, η χρήση του λογιστικού χρήµατος συνάδει µε τις ανάγκες της
σύγχρονης οικονοµίας, τις αντιλήψεις που επικρατούν και τα συναλλακτικά ήθη144 και
συνεπώς θα πρέπει αναγνωρίσουµε την υποχρέωση του δανειστή να δεχτεί τη δόση
λογιστικού χρήµατος145. Σε κάθε περίπτωση η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
επιβάλλουν τη χρήση λογιστικού χρήµατος για καταβολή µεγάλων χρηµατικών ποσών,
ενώ δεν αποκλείεται η αναγνώριση δικαιώµατος και στον δανειστή να αρνηθεί την
καταβολή φυσικού χρήµατος, χωρίς να περιέρχεται σε υπερηµερία λόγω των κινδύνων
και των δυσχερειών που συνεπάγεται η κατοχή και µεταφορά µεγάλου αριθµού
αυτούσιων τραπεζογραµµατίων. Πάντως, θα πρέπει να κρίνουµε τις συνθήκες κάθε
περίπτωσης ad hoc προκειµένου να εντοπίσουµε τι επιβάλλουν η καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη (όπως σε κάποια επείγουσα ανάγκη µετρητών εκ µέρους του
δανειστή)146.
Υποχρέωση του δανειστή να δεχτεί την καταβολή λογιστικού χρήµατος µπορεί να
αναγνωριστεί και µετά τη σύναψη της υποσχετικής σύµβασης, βάσει των άρθρων 173
και 200 ΑΚ. Τα άρθρα αυτά, τα οποία αλληλοσυµπληρώνονται, εισάγουν γενικούς
ερµηνευτικούς κανόνες και εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υφίσταται κενό ή
ασάφεια στις δηλώσεις βουλήσεως147. Με το άρθρο 173 αναζητείται η αληθινή
βούληση του δηλούντος κατά την ερµηνεία της δήλωσης (υποκειµενικό στοιχείο), ενώ
µε το άρθρο 200 προκρίνεται, κατ’ απόκλιση του άρθρου 173, η ερµηνεία της
σύµβασης βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (αντικειµενικό
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Κατράς Ι., Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου, 2015, σελ. 550.
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στοιχείο). Ερµηνεύεται µάλιστα όχι µόνο η δήλωση που εκφράστηκε ρητά αλλά και η
σιωπηρή δήλωση148, ενώ λαµβάνονται υπόψη και εξωτερικά στοιχεία149, όπως οι
συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η δήλωση, οι περιστάσεις (τόπος, χρόνος, ιδιότητες
δικαιοπρακτούντων) κτλ. Έτσι, µπορεί να αναγνωριστεί υποχρέωση του δανειστή να
δεχτεί λογιστικό χρήµα, µέσα από την ερµηνεία της σύµβασης, όταν η επιχείρηση
διαθέτει POS ή όταν αναγράφεται ο λογαριασµός του στη σύµβαση, στα τιµολόγια ή
την ιστοσελίδα του, ενώ είναι δυνατό η αποδοχή άυλου χρήµατος χωρίς επιφυλάξεις
να λειτουργήσει ως συµφωνία για τη διεκπεραίωση συναλλαγών µε αυτό τον τρόπο και
για το µέλλον150. Βάσει των ίδιων άρθρων µπορεί ακόµη και να ερµηνευτεί µια ρήτρα
εξόφλησης µε µετρητά (τοις µετρητοίς) ως απλή υποχρέωση για άµεση εξόφληση
ολόκληρης της απαίτησης, όχι δηλαδή τµηµατικά, χωρίς να σηµαίνει ότι πρέπει να
καταβληθεί φυσικό χρήµα (µετρητά) και άρα να επιτρέπεται η καταβολή λογιστικού
χρήµατος. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η καλόπιστη ερµηνεία της σύµβασης λόγω της
ευρύτατης διάδοσης του λογιστικού χρήµατος στις οικονοµικές συναλλαγές επιβάλλει
να δεχτούµε ότι η καταβολή του είναι επιτρεπτή σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν
συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη κάτι διαφορετικό151, δηλαδή ότι ο κανόνας είναι ότι
επιτρέπεται κατ’ αρχήν η καταβολή λογιστικού χρήµατος από τον οφειλέτη, ενώ το
αντίθετο πρέπει να έχει προβλεφθεί στη σύµβαση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κρατούσα
είναι η άποψη στη γερµανική θεωρία που υποστηρίζει ότι και το άνοιγµα τραπεζικού
λογαριασµού λειτουργεί ως επαρκής δήλωση αποδοχής εκ µέρους του δανειστή
εξόφλησης µε λογιστικό χρήµα152.
Ο δανειστής πάντως έχει την ευχέρεια να υποδείξει στον οφειλέτη συγκεκριµένο
λογαριασµό στον οποίο θα πρέπει αυτός να πιστώσει το ποσό προκειµένου να επέλθει
απόσβεση της ενοχής. Σε περίπτωση πίστωσης του ποσού σε λανθασµένο λογαριασµό
δεν επέρχεται απόσβεση της ενοχής. Η πίστωση του ποσού σε λογαριασµό που θα
επιλέξει ο οφειλέτης θέτει σε κίνδυνο τα συµφέροντα του δανειστή, καθώς ο
λογαριασµός µπορεί να εµφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο, όπως στην περίπτωση
αλληλόχρεου λογαριασµού, να έχει κατασχεθεί ή να τηρείται σε αφερέγγυα τράπεζα153.
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2001, σελ. 716.
149

Παντελίδου Κ., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2016, σελ. 334

150

Κινινή Ε., ό.π., σελ. 32.

151

Φίλιος Π. ό.π., σελ. σελ. 90-91, βλ. και στη συνέχεια επί διαζευκτικής ενοχής όπου το δικαίωµα
επιλογής σε περίπτωση αµφιβολίας το έχει ο οφειλέτης (ΑΚ 305).
152

Κινινή Ε., ό.π.

153

Βαλτούδης Α. ό.π., σελ. 142.
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Έχει κριθεί µάλιστα ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασµό από συνδικαιούχο-οφειλέτη
για εξόφληση οφειλής προς συνδικαιούχο-δανειστή δεν συνιστά καταβολή, καθώς ο
δανειστής δεν έχει την εξουσία διαθέσεως του ποσού ανά πάσα στιγµή, καθώς τέτοια
εξουσία έχει και ο οφειλέτης154. Συνεπώς, ο δανειστής έχει το δικαίωµα επιλογής του
λογαριασµού στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό, ενώ τυχόν άρνηση του να υποδείξει
κάποιον τον περιάγει σε υπερήµερο δανειστή.
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι σήµερα στις περισσότερες χρηµατικές ενοχές η καταβολή
λογιστικού χρήµατος θα οδηγεί σε εξόφληση της υποχρέωσης ενώ η αναγνώριση
δικαιώµατος άρνησης θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση. Προς αυτή την κατεύθυνση
φαίνεται να κινείται από παλιότερα και η νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου155, η
οποία θέτει προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να είναι καταχρηστική η άρνηση του
δανειστή να δεχθεί την καταβολή λογιστικού χρήµατος.
Προκειµένου να εντοπίσουµε αν µπορεί να αναγνωριστεί δικαίωµα στον δανειστή να
αρνηθεί την εξόφληση της χρηµατικής ενοχής µε λογιστικό χρήµα θα πρέπει να
ακολουθήσουµε µεθοδολογικά κάποια στάδια µε τη σειρά που προαναφέρθηκαν, οπότε
και αν η συγκεκριµένη περίπτωση δεν εµπίπτει στο ένα θα περνάµε στο επόµενο· όταν
και αν συµπεράνουµε ότι δεν καλύπτεται η συγκεκριµένη περίπτωση από κανένα θα
µπορούµε να αναγνωρίσουµε και το δικαίωµα του δανειστή να αρνηθεί τη δόση
λογιστικού χρήµατος. Αρχικά, λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουµε αν υπαγορεύει ο
νόµος την αποδοχή λογιστικού χρήµατος, αν δηλαδή µε κάποιο νόµο εξοµοιώνεται το
λογιστικό χρήµα µε το νόµιµο χρήµα και πρέπει να γίνει υποχρεωτικά δεκτό. Σε
περίπτωση που δεν προβλέπεται νοµοθετικά η υποχρέωση αποδοχής λογιστικού
χρήµατος, θα πρέπει να αναζητούµε αν αυτό επιβάλλει η ερµηνεία της σύµβασης βάσει
των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάσουµε αν την υποχρέωση
αποδοχής λογιστικού χρήµατος επιβάλλουν οι αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών (281, 288 ΑΚ), οι οποίες µάλιστα ως διατάξεις αναγκαστικού

154

ΑΠ 1122/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

155

ΑΠ 363/1993, ΕλλΔνη, τεύχος 2, 1994, σελ. 411-412, Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή «Τέτοια
υποχρέωση του εκµισθωτή θα ήταν δυνατό να θεµελιωθεί στην από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281
και 288 ΑΚ καθιερούµενη αρχή, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει και ο
δανειστής να δεχθεί την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά
ήθη. Για να θεµελιωθεί όµως, µε βάση την ανωτέρω γενική αρχή, υποχρέωση του εκµισθωτή να δεχθεί,
αντί της καταβολής του οφειλοµένου σε µετρητά µισθώµατος, επιταγή του µισθωτή ή πελάτη που πρέπει
να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ένεκα της συνδροµής των οποίων η άρνηση του εκµισθωτή να δεχθεί
την επιταγή να αντίκεται στην καλή πίστη και να συνιστά κατάχρηση -κατά την έννοια του άρθρου 281
ΑΚ- του δικαιώµατός του να αρνηθεί την επιταγή και να αξιώσει την καταβολή του µισθώµατος σε
µετρητά.».
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δικαίου υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε συµφωνίας των µερών157, ενώ η εφαρµογή
τους θα κρίνεται βάσει των συγκεκριµένων κάθε φορά περιστάσεων158. Αν, λοιπόν, η
υποχρέωση αποδοχής λογιστικού χρήµατος δεν προκύπτει ούτε από αυτά, ο δανειστής
έχει δικαίωµα να αρνηθεί την εξόφληση µε τον συγκεκριµένο τρόπο, χωρίς να
περιέρχεται σε υπερηµερία, καθώς η προσφορά του οφειλέτη δεν θα είναι προσήκουσα.
Σε περίπτωση πάντως που οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν συντρέχουν και ο δανειστής
εν τέλει δεχτεί την καταβολή λογιστικού χρήµατος, θα πρόκειται, σύµφωνα µε την
κρατούσα άποψη, για δόση αντί καταβολής, καθώς ο οφειλέτης δεν καταβάλει την
παροχή που οφείλει, χρήµα-πράγµα, αλλά κάτι διαφορετικό χρήµα-απαίτηση,
απαίτηση δηλαδή κατά του πιστωτικού ιδρύµατος159.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναζητήσουµε αν το φυσικό χρήµα (τραπεζογραµµάτια και
νοµίσµατα) αποτελούν διαφορετική παροχή από το λογιστικό χρήµα, οπότε και θα
πρόκειται για δύο διακριτές µεταξύ τους παροχές και κατ’ επέκταση για διαζευκτική
ενοχή (obligatio alternativa)160 ως προς την παροχή ή αν θα αποτελούν την ίδια
παροχή όπου αυτό που θα αλλάζει θα είναι ο τρόπος εκπλήρωσης161 και στην
περίπτωση αυτή θα πρόκειται για διαζευκτική ενοχή ως προς τον τρόπο
εκπλήρωσης162 (της µίας και µοναδικής χρηµατικής παροχής). Το λογιστικό χρήµα
αποτελεί σήµερα στις περισσότερες περιπτώσεις νόµιµο χρήµα ή χρήµα σε νόµιµη
κυκλοφορία, δηλαδή χρήµα που κατά νοµοθετική επιλογή γίνεται υποχρεωτικά δεκτό
ως µέσο πληρωµής163. Αντικείµενο της χρηµατικής ενοχής αποτελεί ο πορισµός της
αξίας ορισµένης χρηµατικής ποσότητας164, κάτι το οποίο λαµβάνει χώρα και στις
περιπτώσεις που καταβάλλεται λογιστικό χρήµα. Η παροχή, λοιπόν, παραµένει η ίδια,
το νόµιµο χρήµα· αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που θα καταβληθεί το χρήµα, όπου
αντί να καταβληθεί µε φυσική παράδοση (ΑΚ 1034), θα καταβληθεί µέσω τραπεζικής
157

Καράκωστας Κ., Αστικός Κώδικας, Ερµηνεία-Σχόλια-Νοµολογία, τοµ. 3, αρ. 416, 2006.

158

Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, 1996, σελ.

27.
159

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 1213.

160

Σύµφωνα µε την ΑΚ 305 διαζευκτική ενοχή υπάρχει όταν από δύο ή περισσότερες οφειλόµενες
αυτοτελείς παροχές πρέπει να καταβληθεί µόνο η µία, ενώ σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο σε περίπτωση
αµφιβολίας το δικαίωµα επιλογής το έχει ο οφειλέτης.
161

Για τον προβληµατισµό αυτό βλ. και Χριστοδούλου Κ., Χρηµατική ενοχή, σελ. 125, 1999.

162

Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη διαζευκτική ενοχή υπάρχει και όταν οφείλεται µια παροχή και
υπάρχει δυνατότητα επιλογής ως προς τον χρόνο, τόπο, τρόπο εκπλήρωσης της. Έτσι, Γεωργιάδης Α.,
ό.π. σελ 100, Σπυριδάκης Ι., ό.π., σελ. 163, Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 739, Βαθρακοκοίλης Β.,
Ερµηνεία Νοµολογίας, Αστικού Κώδικα, τοµ. 2, 2003, σελ. 140.
163

Καλλιµόπουλος Γ., ό.π., σελ. 19, Φίλιος Π., ό.π., σελ. 88.

164

Γεωργιάδης Αστ., Ενοχικό Δίκαιο, τοµ. 1, 5η έκδ., 2007, σελ. 199.
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µεταφοράς και λογιστικής εγγραφής στο λογαριασµό του δικαιούχου.

Συνεπώς,

ορθότερο είναι να κρίνουµε ότι στις χρηµατικές ενοχές που δίνεται η δυνατότητα
επιλογής του τρόπου καταβολής, δηµιουργείται διαζευκτική ενοχή ως προς τον τρόπο
εκπλήρωσης, όπου το δικαίωµα επιλογής το έχει σύµφωνα µε το νόµο ο οφειλέτης.
Η χρηµατική ενοχή πάντως χαρακτηρίζεται ως µια sui generis ενοχή γένους, καθώς
παρά τις όποιες οµοιότητες µε την ενοχή γένους165,166 δεν µπορεί να καταταχθεί ευθέως
σε αυτή, τόσο λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών λειτουργιών του χρήµατος167, όσο και
λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η ευθεία εφαρµογή των διατάξεων για τις ενοχές
γένους (ΑΚ 289-290). Δεν µπορεί να αποκλειστεί πάντως η αναλογική εφαρµογή της
ΑΚ 289§1 για τις ενοχές γένους168 και να έχει ο οφειλέτης δικαίωµα επιλογής του
τρόπου εξόφλησης στις περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται συγκεκριµένος τρόπος από
το νόµο, την αρχή της καλής πίστης ή κάποια συµφωνία των µερών. Σε κάθε περίπτωση
φαίνεται ορθότερο λόγω των ιδιαιτεροτήτων των χρηµατικών ενοχών, η δυνατότητα
αναλογικής εφαρµογής της ΑΚ 289, να κρίνεται ad hoc, βάσει των συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης169.
Από την ανωτέρω εξέταση του ζητήµατος µπορούµε να συµπεράνουµε ότι εκ πρώτης
όψεως πρέπει να αναγνωρίζεται δικαίωµα του οφειλέτη για εξόφληση χρηµατικών
ενοχών µε λογιστικό χρήµα, ενώ το δικαίωµα απόκρουσης της πληρωµής µε λογιστικό
χρήµα εκ µέρους του δανειστή θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση. Σε περίπτωση που
ο δανειστής αρνείται την εξόφληση µε λογιστικό χρήµα θα πρέπει να µην εµπίπτει η
συγκεκριµένη ενοχή σωρευτικά σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις, άλλως θα
περιέρχεται ο ίδιος σε κατάσταση υπερηµερίας. Έτσι, υπάρχει κατ’ αρχήν δικαίωµα
του οφειλέτη να εξοφλήσει µε λογιστικό χρήµα και όχι δικαίωµα του δανειστή να
αρνηθεί αυτό. Η βούληση του νοµοθέτη για διεκπεραίωση των συναλλαγών µε
λογιστικό χρήµα και οι συναλλακτικές συνήθειες που διαµορφώνονται στην χώρα µας
και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο δεν µπορούν παρά να µας κατευθύνουν προς αυτό
το συµπέρασµα.

165

Στις οποίες η ενοχή περιγράφεται και δεν προσδιορίζεται συγκεκριµένα.

166

Ενώ από πολλούς κατατάσσεται στις ενοχές αξίας. Βλ. Χρυσάνθης Χ., ό.π., 1996, σελ. 73 επ.

167

Γεωργιάδης Α. ό.π., σελ. 108. Από ορισµένους συγγραφείς η χρηµατική ενοχή κατατάσσεται στις
ενοχές αξίας καθώς σκοπός δεν είναι να αποκτήσει ο δανειστής την κατοχή του οφειλόµενου πράγµατος,
όπως στην ενοχή γένους, αλλά την εξουσία διάθεσης ορισµένου χρηµατικού ποσού.
168

Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή «Αν το πράγµα που οφείλεται είναι ορισµένο µόνο κατά γένος, το
δικαίωµα επιλογής, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση, ανήκει στον οφειλέτη.».
169

Σπυριδάκης Ι., ό.π., σελ. 186.
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3.1.4. Χρόνος εκπλήρωσης της παροχής.
Χρόνος της παροχής ή χρόνος εκπλήρωσης είναι το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο
οφειλέτης υποχρεούται να παράσχει και ο δανειστής να δεχθεί την προσφερόµενη από
τον οφειλέτη παροχή· ο χρόνος από την πλευρά του οφειλέτη συνδέεται µε το
εκπληρώσιµο της παροχής, το δικαίωµα-υποχρέωση του οφειλέτη να εκπληρώσει, ενώ
από την πλευρά του δανειστή µε το ληξιπρόθεσµο της απαίτησης και κατ’ επέκταση
µε το δικαίωµα του τελευταίου να απαιτήσει την παροχή170. Δεν αποκλείεται πάντως ο
χρόνος να αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα της παροχής, όπως συµβαίνει στις συµβάσεις
ακριβόχρονης εκπλήρωσης, οπότε σε περίπτωση µη εκπλήρωσης κατά το
συµφωνηµένο χρόνο να καθίσταται η παροχή αδύνατη (συµβάσεις απόλυτα
ακριβόχρονης εκπλήρωσης) ή να παρέχεται στο δανειστή το δικαίωµα υπαναχώρησης
βάσει του άρθρου 401 ΑΚ (συµβάσεις σχετικά ακριβόχρονης εκπλήρωσης)171.
Στις περιπτώσεις που η παροχή συνίσταται στη µετάθεση κυριότητας κινητού
πράγµατος, όπως συµβαίνει µε τα µετρητά, δεν αντιµετωπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες
καθώς εκπλήρωση υπάρχει τη στιγµή που θα καταρτιστεί έγκυρη εµπράγµατη
σύµβαση µε την παράδοση φυσικού χρήµατος(ΑΚ 1034)172. Από το χρονικό σηµείο
εκείνο ο οφειλέτης ελευθερώνεται και η ενοχή αποσβήνεται (ΑΚ 416).
Ωστόσο, η απάντηση ως προς το χρονικό σηµείο εκπλήρωσης δεν είναι το ίδιο εύκολη
όταν ο οφειλέτης καταβάλει λογιστικό χρήµα και γι’ αυτό έχουν διατυπωθεί
διαφορετικές µεταξύ τους απόψεις, τόσο στη θεωρία όσο και στη νοµολογία των
ανωτάτων εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων173· κάποιοι θεωρούν ότι η καταβολή
επέρχεται από το χρονικό σηµείο της εγγραφής της πίστωσης στο λογαριασµό του
δικαιούχου, άλλοι από την εγγραφή στο λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος κτλ.
Η εύρεση του χρονικού εκείνου σηµείου που θα θεωρηθεί ότι έχει εκπληρωθεί η
καταβολή µε λογιστικό χρήµα έχει ιδιαίτερη νοµική σηµασία174 και αφορά ζητήµατα
170

Ζέπος Π., Ενοχικόν Δίκαιον, 1η έκδ., 1955, σελ. 164.

171

Ως απόλυτα ακριβόχρονες χαρακτηρίζονται οι συµβάσεις που λόγω της φύσης της παροχής η µη
τήρηση του χρόνου εκπλήρωσης καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση. Από την άλλη πλευρά απλώς ή
σχετικά ακριβόχρονες χαρακτηρίζονται οι συµβάσεις, στις οποίες η παροχή είναι δυνατή και
εκπληρώσιµη και µετά την πάροδο του συµφωνηµένου χρόνου. Σπυριδάκης Ι., ό.π, σελ. 525-526,
Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 1147-1148.
172

ΑΠ 301/2007, ΕλλΔνη, 2/2008, σελ 411.

173

Βλ. Χρυσάνθης Χ., ό.π., σελ. 427, όπου παρουσιάζονται επτά διαφορετικά σηµεία ως προς τον χρόνο
εκπλήρωσης.
174

Γεωργιάδης Αστ., Ενοχικό Δίκαιο, τοµ. 2., 5η έκδ., 2007, σελ. 39.
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που σχετίζονται µε την υπερηµερία του οφειλέτη (ΑΚ 340 επ.), την υπερηµερία του
δανειστή (ΑΚ 349 επ.), την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης (ΑΚ 389 επ.), την
κατάπτωση ποινικής ρήτρας (ΑΚ 404 επ.) κ.α.
Σύµφωνα µε µία θέση, η οποία απηχεί απόψεις του παρελθόντος και είναι σαφώς
επηρεασµένη από τις πληρωµές µε επιταγές, για τις οποίες γίνεται δεκτό ότι η απλή
παράδοση δεν λειτουργεί αποσβεστικά175, υποστηρίζεται ότι η απόσβεση επέρχεται
από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο δανειστής εισπράττει σε µετρητά το ποσό που
πιστώθηκε στο λογαριασµό του, δηλαδή µετά από τη ρευστοποίηση του λογιστικού
χρήµατος (µε ανάληψη κατάθεσης, είσπραξη επιταγής κτλ.)176. Ωστόσο, οι απόψεις
που επικρατούν και ανάµεσα σε αυτές υπάρχει η µεγαλύτερη διχογνωµία είναι αν για
την εξόφληση απαιτείται και η πίστωση του ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου ή
αρκεί να πιστωθεί αυτό στο λογαριασµό του παρόχου του δικαιούχου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη στη θεωρία, µε την οποία
συντάσσεται και η νοµολογία του ΑΠ177 και του ΔΕΕ178, η εκπλήρωση επέρχεται µε
την πίστωση του ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου, καθώς τότε αποκτά αυτός τη
δυνατότητα να διαθέσει το εν λόγω ποσό179. Κρίσιµος χρόνος για την εξόφληση,
λοιπόν, είναι ο χρόνος της καταχώρισης του ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου
και όχι ο χρόνος που πιστώνεται το ποσό στο λογαριασµό του παρόχου, πόσο µάλλον

175

ΑΠ 867/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1739/2002, ΕλλΔνη, 6/2003, σελ. 1616, σύµφωνα µε τις οποίες η
παράδοσή της επιταγής δεν µπορεί να θεωρηθεί καταβολή (ΑΚ 416), δόση αντί καταβολής (ΑΚ 419) ή
υπόσχεση αντί καταβολής (ΑΚ 421) αλλά γίνεται χάριν καταβολής. Δηµιουργείται µέσω αυτής ένας
εναλλακτικός τρόπος πληρωµής, ενώ η απόσβεση της αρχικής υποχρέωσης θα γίνει µε την είσπραξη της
επιταγής. Έτσι και οι Κιάντου-Παµπούκη Α., Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδοση, 2013, σελ. 287,
Παµπούκης Κ., Έκδοση επιταγής προς εξόφληση χρηµατικής οφειλής – Ένσταση καταβολής και
αντένσταση ότι η καταβολή δεν αφορά την επίδικη οφειλή, ΕπισκΕΔ, 2003, σελ. 453-458.
176

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 1214.

177

ΑΠ 1122/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Σύµφωνα µε την οποία «Είναι αληθές ότι ως εξόφληση νοείται, όχι
µόνον η καταβολή, αλλά και η κατάθεση σε υφιστάµενο ή το πρώτον ανοιγόµενο µε σύµφωνη γνώµη
του δανειστή τραπεζικό λογαριασµόν αυτού (ΑΚ 416, 419), αρκεί να έχει (ο δανειστής) την εξουσία της
καθ’ οιανδήποτε στιγµή, διαθέσεως του αντιπροσωπεύοντος την εγγραφή χρηµατικού ποσού».
178

ΔΕΕ 3.4.2008, C-306/06, 01051 Telecom GmbH, ECLI:EU:C:2008:187. Σύµφωνα µε την σκέψη 23
«Σε περίπτωση πληρωµής µέσω τραπεζικού εµβάσµατος, µόνη η πίστωση του οφειλόµενου ποσού
στον λογαριασµό του δανειστή µπορεί να του παράσχει τη δυνατότητα να έχει στη διάθεση του το
εν λόγω ποσό.» ενώ στην σκέψη 28 σηµειώνεται ότι «Εποµένως, η κρίσιµη στιγµή για να καθοριστεί
αν η πληρωµή µέσω τραπεζικού εµβάσµατος, στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής, δύναται να θεωρηθεί
ότι πραγµατοποιήθηκε εγκαίρως, οπότε να αποκλείεται η καταβολή τόκων υπερηµερίας κατά́ την έννοια
της εν λόγω διατάξεως, είναι η ηµεροµηνία κατά́ την οποία το οφειλόµενο ποσό́ πιστώθηκε στον
λογαριασµό́ του δανειστή.»
179

Σπυριδάκης Α., ό.π, σελ. 601, Φίλιος Π., ό.π, σελ 91, Ρίζος Α., ό.π., Βαλτούδης Α., ό.π., σελ. 141,
Ψυχοµάνης Σ, Τραπεζικό Δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τοµ. 3, 2015, σελ 168-169, Ρόκας
Ν./Γκόρτσος Χρ., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 2η εκδ., 2012, σελ. 252, Καράκωστας Κ, ό.π., σελ. 705,
Βαθρακοκοίλης Β., ό.π., σελ. 4878.
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ο χρόνος που δίνεται το ποσό προς αποστολή ή δίνεται η εντολή στον πάροχο180.
Αποκτά δηλαδή ο δανειστής κατ’ αυτό το χρόνο ανέκκλητη χρηµατική απαίτηση κατά
του παρόχου και αυτό αρκεί για να υπάρξει εκπλήρωση (ΑΚ 416)181. Δηµιουργείται,
έτσι, ανάµεσα στον πάροχο και τον δικαιούχο σχέση αφηρηµένης υπόσχεσης χρέους
(ΑΚ 873),

η οποία είναι ανεξάρτητη από τη σχέση αξίας µεταξύ πληρωτή και

δικαιούχου. Δεν υπάρχει, συνεπώς εκπλήρωση ούτε κατά το χρονικό σηµείο που ο
δανειστής χάνει το δικαίωµα ανάκλησης της εντολής182, καθώς είναι ακόµη αβέβαιη η
απαίτηση του δικαιούχου κατά της τράπεζας (λόγω ενδεχόµενων ενστάσεων, κινδύνου
αφερεγγυότητας του παρόχου κτλ.), ούτε κατά το χρονικό σηµείο που γεννιέται η
αξίωση κατά του παρόχου του δικαιούχου για πίστωση του ποσού στο λογαριασµό
του183.
Ωστόσο, µετά τη θέσπιση των Οδηγιών PSD I και PSD II, πιο πειστική φαίνεται η
αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι η εκπλήρωση επέρχεται από το χρονικό σηµείο
της πίστωσης του ποσού στο λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος του δικαιούχου,
πριν δηλαδή πιστωθεί αυτό στο λογαριασµό του δικαιούχου184. Σύµφωνα µε τους
υποστηρικτές αυτής της άποψης, στις διατραπεζικές πράξεις πληρωµής, ο πληρωτής
δεν συνδέεται συµβατικά µε τον πάροχο του δικαιούχου, καθώς αυτός επιλέγεται από
τον τελευταίο και λειτουργεί ως βοηθός εκπλήρωσης του (ΑΚ 334)· δεν
δικαιολογείται, λοιπόν να επωµίζεται ο πληρωτής πέρα από τον κίνδυνο
αφερεγγυότητας του δικού του πιστωτικού ιδρύµατος και τον κίνδυνο του πιστωτικού
ιδρύµατος του δικαιούχου από τη στιγµή µάλιστα που δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε
σχέση µε αυτό (και δεν το έχει επιλέξει), βρίσκεται εκτός της δικής του σφαίρας
ευθύνης185 και δεν του αναγνωρίζεται δικαίωµα να στραφεί κατά αυτού. Η θέση αυτή
αποτυπώνεται και στις Οδηγίες οι οποίες οριοθετούν διαφορετικά πλέον το πεδίο
ευθύνης κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. Έτσι, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του
πληρωτή ευθύνεται και διασφαλίζει ότι το ποσό της πράξης πληρωµής θα πιστωθεί στο

180

ΕφΛαρ. 287/2002, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, καθώς και µε σχόλιο Γ. Θεοχαρόπουλου, ΕπισκΕΔ, τεύχος 2ο,
2003, σελ. 458-469.
181

Βαλτούδης Α. ό.π., σελ. 141.

182

Αρ. 64, 80 Ν. 4537/2018.

183

Αρ. 83§2, 86 Ν.

184

Χριστοδούλου Κ., Επιτοµή Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου, 2013, σελ. 112, Κινινή Ε., ό.π., σελ. 3435.
185

Κορνηλάκης Α., Η αθέτηση της αµφοτεροβαρούς σύµβασης, 2009, σελ. 366-369. Σύµφωνα µε τη
θεωρία των σφαιρών (Sphärentheorie), η οποία χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ανώµαλης εξέλιξης της
ενοχής, στη σφαίρα ευθύνης ενός προσώπου ανήκουν όλα τα γεγονότα τα οποία εκπορεύονται από το
ίδιο πρόσωπο, είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο εξυπηρετεί τους σκοπούς του προσώπου αυτού.
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λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου έως το τέλος της
επόµενης εργάσιµης µέρας από τη λήψη της εντολής, ενώ ο πάροχος υπηρεσιών του
δικαιούχου υποχρεούται µετά τη λήψη του ποσού να το θέσει στη διάθεση του
δικαιούχου την ίδια µέρα186. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι, η κατανοµή ευθύνης και
κινδύνων πρέπει να είναι τα αποφασιστικά κριτήρια που θα µας οδηγήσουν στην
εύρεση του χρονικού σηµείου της καταβολής187· από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο
το ποσό της πράξης πληρωµής θα πιστωθεί στο λογαριασµό του παρόχου του
δικαιούχου, ως τρίτου δεκτικού καταβολής (ΑΚ 417), ο δικαιούχος µπορεί να στραφεί
µόνο κατά του παρόχου του για την πίστωση του ποσού στον προσωπικό του
λογαριασµό, ενώ ουδεµία ευθύνη θα φέρει σύµφωνα µε το Νόµο ο πληρωτής και ο
πάροχος του188. Συνεπώς, ο χρόνος πίστωσης του ποσού στο λογαριασµό του
πιστωτικού ιδρύµατος (χρονικό σηµείο µάλιστα από το οποίο ο πληρωτής δεν φέρει
ευθύνη αν αποδείξει ότι έχει καταβάλει) είναι και ο χρόνος κατά τον οποίο
εκπληρώνεται η παροχή. Από τότε µετατίθεται ο κίνδυνος και γεννιέται απαίτηση του
δικαιούχου κατά του παρόχου του για πίστωση του ποσού στο λογαριασµό του. Το
γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει ακόµη το χρηµατικό ποσό της πράξης
πληρωµής, ούτε σε µετρητά, ούτε µε λογιστική εγγραφή, δεν επιδρά στην απάντησή
µας, καθώς η θέση του είναι εξασφαλισµένη και µπορεί να µεταβληθεί µόνο για λόγους
που εντοπίζονται στη δική του σφαίρα επιρροής και όχι του πληρωτή189.
Ο πληρωτής, λοιπόν, από τη στιγµή που το ποσό πληρωµής έχει πιστωθεί στο
λογαριασµό του παρόχου του δικαιούχου εκπληρώνει την παροχή του δεδοµένου
µάλιστα ότι δεν µπορεί σε αυτό το χρονικό σηµείο να ανακαλέσει την εντολή του190.
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι να έχει δοθεί εντολή
πίστωσης του ποσού στο σωστό λογαριασµό· δεν αρκεί, λοιπόν, να πιστωθεί το ποσό
στη σωστή τράπεζα, καθώς ο δικαιούχος δεν θα αποκτούσε ποτέ µε αυτόν τον τρόπο
απαίτηση κατά της τράπεζας και ο πληρωτής θα συνέχιζε να οφείλει την χρηµατική
παροχή.

186

Αρ. 83§1,2, Αρ. 86 Ν. 4537/2018.

187

Χριστοδούλου Κ., Χρηµατική ενοχή, σελ. 120, 1999, όπου παρά την διαφορετική αντιµετώπιση του
ζητήµατος και του διαφορετικού αποτελέσµατος από αυτό που αναζητάµε (λόγω και του νοµοθετικού
πλαισίου της εποχής), αποτυπώνεται ως αποφασιστικό κριτήριο για την καταβολή και τον χρόνο
εκπλήρωσης η κατανοµή του κινδύνου.
188

Αρ. 88§1 περ. α, δ Ν. 4537/2018.

189

Κινινή Ε., ό.π., σελ. 30.

190

Αρ. 80 Ν., σύµφωνα µε το οποίο «ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν µπορεί να ανακαλέσει εντολή
πληρωµής αν ληφθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή».
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Από την άλλη πλευρά, στις ενδοτραπεζικές πράξεις πληρωµής, η απάντηση ως προς
τις προθεσµίες εκτέλεσης αλλάζει και είναι πιο απλή191. Συγκεκριµένα, προβλέπεται
στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 86§2 ότι στις πράξεις πληρωµής όπου ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και του πληρωτή ταυτίζονται, ο πάροχος θα
πρέπει να θέτει αµέσως το ποσό της πράξης πληρωµής στη διάθεση του δικαιούχου.
Συνεπώς, το ποσό στην περίπτωση αυτή πιστώνεται στο λογαριασµό του δικαιούχου
την ίδια µέρα, ο πληρωτής εκπληρώνει αµέσως και εφαρµόζεται κατευθείαν
ηµεροµηνία αξίας192.

191

Αρ. 83 Ν. 4537/2018.

192

Ως ηµεροµηνία αξίας (value date) ορίζεται στο αρ. 4 αριθµ. 26 «το χρονικό σηµείο αναφοράς που
χρησιµοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών
ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασµός πληρωµών».
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3.2. Το πλαστικό χρήμα
Στις συναλλαγές µε πλαστικό χρήµα εµπίπτουν εκείνες οι συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση καρτών πληρωµής. Ως κάρτα πληρωµής ορίζεται το
δελτίο το οποίο εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, είναι εφοδιασµένο µε
ηλεκτρονική µαγνητική ταινία (microchip) και χρησιµοποιείται από τον πελάτη του
παρόχου για την πραγµατοποίηση λογιστικών πληρωµών, µε χρέωση του λογαριασµού
του πελάτη και πίστωση του ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου πληρωµής195. Το
πλαστικό χρήµα αποτελεί ειδικότερη µορφή λογιστικού χρήµατος196 και εµπίπτει στις
ρυθµίσεις του Ν. 4537/2018197 για τις υπηρεσίες πληρωµών, µε αποτέλεσµα να
εφαρµόζονται σε αυτό οι ίδιες ρυθµίσεις που προαναφέρθηκαν για το λογιστικό χρήµα
και την µεταφορά πίστωσης. Βάσει των λειτουργιών τους οι κάρτες διακρίνονται σε
χρεωστικές (debit cards), πιστωτικές (credit cards) και προπληρωµένες (prepaid cards).
Οι προπληρωµένες κάρτες, οι οποίες συναντώνται και µε τον όρο έξυπνες κάρτες
(smart cards) αποτελούν το λεγόµενο ηλεκτρονικό χρήµα198, το οποίο θα αναλυθεί
εκτενώς στο πλαίσιο της επόµενης ενότητας.
Το πλαστικό χρήµα χρησιµοποιείται ευρέως, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ενεργές στην Ελλάδα περίπου
15.000.000 κάρτες πληρωµών199. Συχνά οι κάρτες πληρωµών αναφέρονται και µε τον
όρο «µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής»200 καθώς στηρίζουν τη λειτουργία τους στη
διαβίβαση και επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων µε τη συνδροµή σύγχρονων
τηλεπικοινωνιακών µέσων και της τεχνολογίας201. Η χρήση πλαστικού χρήµατος είναι

195

Ψυχοµάνης Σ., Τραπεζικό Δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, τοµ. 3, 2015, σελ. 186.
Σύµφωνα µε το αρ. 2 ΚΥΑ Ζ1-178/2001, ως «κάρτα» ορίζεται το πλαστικό δελτίο που επιτρέπει στον
κάτοχο του να πραγµατοποιεί πληρωµή σε κάποιο σηµείο πώλησης, ανάληψη ή κατάθεση
χαρτονοµισµάτων και συναφείς πράξεις σε µηχανές ανάληψης ή αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές.
Ο ορισµός αυτός καλύπτει όλες τις κάρτες µε εξαίρεση εκείνες που έχουν ως µοναδική λειτουργία την
εγγύηση πληρωµών που γίνονται µε επιταγές.
196

Καλλιµόπουλος Γ., ό.π., σελ. 44.

197

Αρ. 4 αριθµ. 3 περ. γ. υποπερ. ββ. Ν. 4537/2018.

198

Δούβλης Β., ό.π., σελ. 1201., Ιγγλεζάκης Ι., Δίκαιο Πληροφορικής, 3η έκδ., 2018, σελ. 253.

199

https://www.hba.gr/Media/Details/265

200

Σιδηρόπουλος Θ., Το δίκαιο του διαδικτύου, 2η έκδ. 2008, σελ. 24. Η ηλεκτρονική πληρωµή
περιλαµβάνει την καταβολή µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς κεφαλαίων, την χρήση κάρτας για τη
µεταβίβαση εντολών προς το πιστωτικό ίδρυµα, καθώς και την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος.
201

Ρόκας Ν., ό.π., σελ. 617., Δούβλης Β., ό.π., σελ. 1201-1202.
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ιδιαίτερα διαδεδοµένη και στο ηλεκτρονικό εµπόριο202, το οποίο συνδέεται µε µέσα
πληρωµής η χρήση των οποίων γίνεται εξ αποστάσεως203.
Ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωµή µε χρεωστική ή πιστωτική
κάρτα, ο κάτοχος της κάρτας δίνει αυτή στον προµηθευτή (πωλητή αγαθών ή πάροχο
υπηρεσιών) και αφού ο τελευταίος εισάγει το ποσό πληρωµής και την τοποθετήσει στο
ειδικό τερµατικό µηχάνηµα (POS = Point Of Sale), το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα του παρόχου, ο κάτοχος εισάγει τον µυστικό κωδικό της κάρτας
(PIN)204. Εν συνεχεία ο κωδικός που εισήχθη και τα δεδοµένα της κάρτας
διαβιβάζονται στην εκδότρια τράπεζα και αφού ελεγχθούν και εγκριθεί η χρήση της
κάρτας εκδίδεται το διπλότυπο παραστατικό της συναλλαγής και ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος πλέον να καταβάλει την παροχή205. Σε συναλλαγές που αφορούν µικρά
ποσά (έως 25 ευρώ) υπάρχει συχνά η δυνατότητα ανέπαφης συναλλαγής µε απλή
τοποθέτηση της κάρτας στην οθόνη του τερµατικού χωρίς να απαιτείται η
πληκτρολόγηση του PIN.
Ως προς τις χρεωστικές κάρτες, µε την έγκριση της συναλλαγής χρεώνεται άµεσα ο
λογαριασµός του κατόχου και πιστώνεται αντίστοιχα ο λογαριασµός του προµηθευτή.
Λόγω της ταυτόχρονης εξόφλησης η χρεωστική κάρτα αποτελεί µέσο ταυτόχρονης
πληρωµής (pay-now card)206. Οι λειτουργίες της χρεωστικής κάρτας συνίστανται,
λοιπόν, στην χρήση της ως µέσου πληρωµής της παροχής που οφείλει ο κάτοχος και
ως µέσου προµήθειας χρηµάτων, καθώς ο κάτοχος µπορεί να κάνει χρήση της σε
µηχανήµατα ανάληψης µετρητών (ΑΤΜ = Automated Teller Machine) και να
εισπράξει χαρτονοµίσµατα.
Από την άλλη πλευρά, τα πράγµατα διαφέρουν στις πιστωτικές κάρτες, οι οποίες
αποτελούν µάλιστα το συχνότερο µέσο πληρωµής µεταξύ καταναλωτών και
επιχειρήσεων (B2C). Συγκεκριµένα, ο κάτοχος της κάρτας λαµβάνει πίστωση από τον
πάροχο υπηρεσιών, τον οποίο θα αποπληρώσει στον χρόνο που έχει συµφωνηθεί,
συνήθως στο τέλος του µήνα. Αντίστοιχα, το ποσό πληρωµής θα πιστωθεί στο
202

Αλεξανδρίδου Ε., Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, 2η έκδ., 2010, σελ. 92.

203

Δούβλης Β. ό.π., σελ 1202. Τα µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής καθώς και το αξιογραφικό νόµισµα
(συναλλαγµατικές, επιταγές) χαρακτηρίζονται και ως «µέσα πληρωµής µε πρόσβαση εξ αποστάσεως»,
καθώς επιτρέπουν στον κάτοχο να διαθέτει εξ αποστάσεως χρηµατικά ποσά που βρίσκονται σε
τραπεζικό λογαριασµό χωρίς την χρήση παραδοσιακών µεθόδων τραπεζικής πληρωµής.
204

Ο µυστικός κωδικός της κάρτας αποτελεί αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης κατά την έννοια του
άρθρου 4 αρ. 33 Ν. 4537/2018.
205

Βαλτούδης Α., ό.π., σελ. 168.

206

Χριστοδούλου Κ., ό.π., σελ. 96.
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λογαριασµό του προµηθευτή κατά τον χρόνο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ εκδότηπροµηθευτή και πάντα αφού αυτός αποστείλει το παραστατικό της συναλλαγής στον
εκδότη207. Οι πιστωτικές κάρτες, λοιπόν, αποτελούν µέσο ύστερης πληρωµής (payafter cards), καθώς λειτουργούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω και ως µέσο παροχής
πίστωσης τόσο στη σχέση κατόχου-προµηθευτή, όπου ο τελευταίος εισπράττει την
αντιπαροχή αφού εκπληρώσει πρώτος, όσο και στη σχέση κατόχου-εκδότη καθώς ο
εκδότης εκπληρώνει την παροχή που οφείλει ο κάτοχος και ικανοποιείται σε
µεταγενέστερο χρόνο· αποτελούν δηλαδή µέσο παροχής καταναλωτικής πίστης208
καθώς µέχρι την ηµεροµηνία γνωστοποίησης του οφειλόµενου ποσού και της
ηµεροµηνίας πληρωµής του, ο κάτοχος της κάρτας λαµβάνει πίστωση209.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία πληρωµής διαφέρει στις συναλλαγές που
διενεργούνται από απόσταση, όπως είναι οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω
διαδικτύου, στις οποίες η διεκπεραίωση της πληρωµής γίνεται µέσω του παγκόσµιου
ιστού. Τα δεδοµένα της κάρτας δεν διαβιβάζονται αυτόµατα στο τερµατικό του
προµηθευτή, αλλά ο κάτοχος της κάρτας διαβιβάζει στον προµηθευτή τα στοιχεία της
κάρτας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό κάρτας, ηµεροµηνία λήξης) µέσω ειδικών
εφαρµογών210, ενώ συνήθως ακολουθείται και µια περαιτέρω διαδικασία211 µε χρήση
πρόσθετων µυστικών στοιχείων ασφαλείας (MasterCard Secure Code, Verified By
Visa)212, ώστε τελικά να διαβιβαστούν στο δίκτυο εκκαθάρισης πληρωµών, να
επαληθευθεί η ορθότητα τους και να εγκριθεί η συναλλαγή.
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται τα εµπλεκόµενα µέρη στη διαδικασία πληρωµής µέσω
κάρτας να είναι τρία, ο κάτοχος της κάρτας (πληρωτής), ο εκδότης της κάρτας (πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών) και ο προµηθευτής (δικαιούχος πληρωµής). Ωστόσο, αυτό
ισχύει µόνο στα τριµερή συστήµατα όπου ο εκδότης της κάρτας δεν είναι πιστωτικό
ίδρυµα, αλλά ο οργανισµός της κάρτας (American Express, Diners Club). Αντίθετα στα
ανοικτά ή interchange συστήµατα πληρωµών (VISA, MasterCard), τα οποία είναι
περισσότερο

διαδεδοµένα,

τα συµβαλλόµενα µέρη είναι περισσότερα και

περιλαµβάνουν τον κάτοχο της κάρτας, τον οργανισµό της κάρτας, ο οποίος χορηγεί
σε κάποιο πάροχο το δικαίωµα έκδοσης και εκµετάλλευσης της κάρτας, τον πάροχο
207

Βαλτούδης Α., ό.π., σελ. 168-169.

208

Αλεξανδρίδου Ε., ό.π. σελ. 96.

209

Ρόκας Ν., ό.π., σελ. 615.

210

Ιγγλεζάκης Ι., ό.π., σελ. 249.

211

Ψυχοµάνης Σ., Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, 2η έκδ., 2016, σελ. 206.

212

Τα οποία αποτελούν αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης.
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υπηρεσιών που αποκτά το δικαίωµα έκδοσης της κάρτας µε το λογότυπο του
οργανισµού και τον προµηθευτή, ο οποίος έχει ενταχθεί στο σύστηµα των
συµβεβληµένων επιχειρήσεων της κάρτας213. Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν τα συστήµατα πληρωµής ως προς τις έννοµες σχέσεις που
δηµιουργούνται και ως προς την αντιµετώπιση τους µετά και τις πρόσφατες αποφάσεις
του ΔΕΕ214, είναι αδύνατη η περαιτέρω ανάλυσή τους στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το πλαστικό χρήµα ως µέσο πληρωµών συνδυάζει πολλά
πλεονεκτήµατα και διευκολύνει την πραγµατοποίηση συναλλαγών, ιδίως αυτών που
γίνονται εξ αποστάσεως. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε τους κινδύνους που
αυτό συνεπάγεται. Πάντα εγκυµονεί ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων της κάρτας
από τρίτους για την πραγµατοποίηση άλλων συναλλαγών καθώς και ο κίνδυνος δόλιας
χρησιµοποίησης των στοιχείων από τον προµηθευτή µε σκοπό να επιτευχθεί πληρωµή
για ποσό µεγαλύτερο από αυτό που συµφωνήθηκε215. Ακόµη δεν πρέπει να
παραβλεφθεί ότι ο κάτοχος της κάρτας καταβάλλει προτού λάβει την αντιπαροχή από
τον προµηθευτή κινδυνεύοντας σε περίπτωση µη προσήκουσας εκπλήρωσης216.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί ελαχιστοποιούνται για τον πληρωτή τόσο λόγω της
ενίσχυσης των αποκλειστικών µέσων ταυτοποίησης όσο και λόγω της ρύθµισης του
άρθρου 73 του Ν. 4537/2018 για τις µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής 217, ο οποίος
µετακυλύει τους κινδύνους στον πάροχο υπηρεσιών.

213

Βαλτούδης Α., ό.π. σελ. 170.

214

ΔΕΕ 7.2.2018, C-304/16, American Express, ECLI:EU:UC:2018:66, ΔΕΕ 7.2.2018, C-643/16,
American Express, ECLI:EU:C:2018:67.
215

Ιγγλεζάκης Ι., ό.π., σελ. 250-251.

216

Αλεξανδρίδου Ε., ό.π., σελ. 97.

217

Σύµφωνα µε αυτό «σε περίπτωση µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του πληρωτή, υστέρα από διαπίστωση ή ειδοποίηση, επιστρέφει αµέσως και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο έως το τέλος της εποµένης εργάσιµης ηµέρας στον πληρωτή το χρηµατικό ποσό της µη
εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, εκτός αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή έχει βάσιµες
υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απατή και κοινοποιεί γραπτώς τους λογούς αυτούς στη ΓΓΕΠΚ. Αν συντρέχει
περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή́ επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό
πληρωµών στην πρότερη κατάσταση και διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση λογαριασµού
πληρωµών του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη του χρονικού σηµείου χρέωσης αυτού του λογαριασµού
πληρωµών µε το χρηµατικό ποσό της πράξης πληρωµής.» Βλ. και άρθρο 74, σύµφωνα µε το οποίο ο
πληρωτής ευθύνεται από τέτοια πράξη πληρωµής, εφόσον οι ζηµιές οφείλονται είτε σε δόλο είτε σε µη
τήρηση των υποχρεώσεών του, από πρόθεση ή βαριά αµέλεια.
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3.3. Το ηλεκτρονικό χρήμα
Η Οδηγία 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε τον νόµο
4021/2011 και αντικατέστησε την Οδηγία 2000/46/ΕΚ218, ρυθµίζει τα ζητήµατα
σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος και την
εποπτεία των εκδοτών219. Στο προοίµιο της Οδηγίας αναφέρεται ότι ο ορισµός του
ηλεκτρονικού χρήµατος θα πρέπει να είναι σαφής220 και «επαρκώς ευρύς»221 ώστε να
µη παρεµποδίζεται η τεχνολογική εξέλιξη και να καλύπτονται όχι µόνο τα διαθέσιµα
προϊόντα ηλεκτρονικού χρήµατος, αλλά και αυτά που ενδέχεται να αναπτυχθούν στο
µέλλον. Έτσι, ορίζεται ως ηλεκτρονικό χρήµα «οποιαδήποτε αποθηκευµένη σε
ηλεκτρονικό,

µεταξύ

άλλων

και

µαγνητικό

υπόθεµα

νοµισµατική

αξία

αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος, έχει
εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού για τον σκοπό της πραγµατοποίησης
πράξεων πληρωµών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σηµείο 5) της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και
η οποία γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν του εκδότη»222.
Το ηλεκτρονικό χρήµα (electronic money, E-Geld), λοιπόν, είναι η χρηµατική αξία, η
οποία είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα (microchip, µνήµη ηλεκτρονικού
υπολογιστή) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε πράξεις πληρωµής χωρίς την χρήση
µετρητών και αφού προηγουµένως έχει καταβληθεί στην εκδότρια του ηλεκτρονικού
χρήµατος το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό223. Ωστόσο, δεν εµπίπτουν στο πεδίο της
Οδηγίας224 και στο Ν. 4021/2011225 τα «ειδικά προπληρωµένα µέσα», τα οποία έχουν
εκδοθεί για να χρησιµοποιηθούν εντός περιορισµένου δικτύου, για αγορά αγαθών και
υπηρεσιών από συγκεκριµένο κατάστηµα ή αλυσίδα καταστηµάτων ή για την αγορά
συγκεκριµένου είδους αγαθών ή υπηρεσιών226.

218

Η Οδηγία διαφοροποιείται από την προηγούµενη και υιοθετεί την πλήρη εναρµόνιση (Βλ. αρ. 16)

219

Αρ. 1 Οδηγίας.

220

Αιτ. Σκ. 7.

221

Αιτ. Σκ. 8.
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Αρ. 2 αριθµ. 2.
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Ψυχοµάνης Σ., Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, 2η έκδ., 2016, σελ. 248.

224

Αιτ. Σκ. 5.

225

Αρ. 10 Ν.
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Ιατράκης Γ., Το ηλεκτρονικό χρήµα (Εν όψει και της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ), ΔΕΕ, τεύχος 7, 2010,
σελ. 758-768, όπου γίνεται διάκριση σε: α) προπληρωµένα µέσα αποκλειστικού σκοπού, όπως κάρτες
κινητής τηλεφωνίας, β) προπληρωµένα µέσα περιορισµένης κλίµακας, χρήσης και σκοπού, όπως κάρτες
που εκδίδονται από επιχείρηση για το προσωπικό της και γ) προπληρωµένα µέσα περιορισµένου
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Το ηλεκτρονικό χρήµα συναντάται σήµερα είτε µε την µορφή του ηλεκτρονικού
πορτοφολιού, είτε µε αυτή του δικτυακού χρήµατος, είτε τέλος µε την µορφή του
λογαριασµού ηλεκτρονικού χρήµατος227. Ως προς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι
(electronic purse, e-purse) ή προπληρωµένη κάρτα (prepaid card) πρόκειται για έξυπνη
κάρτα (smart card) µε ενσωµατωµένο µικροεπεξεργαστή, στην οποία έχει αποθηκευτεί
νοµισµατική αξία και έχει κωδικοποιηθεί. Η κάρτα αυτή, η οποία είναι και η πιο
διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος, µπορεί να ενσωµατωθεί σε άλλη,
πιστωτική ή χρεωστική, οπότε και θα πρόκειται για κάρτα πολλαπλών χρήσεων, ενώ
σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση της µέσω κινητού τηλεφώνου228.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της κάρτας είναι η ύπαρξη κατάλληλης
συσκευής ανάγνωσης (reader) από τον αντισυµβαλλόµενο του κατόχου. Ως προς τη
διαδικασία πληρωµής, αυτή είναι παρόµοια µε τις άλλες κατηγορίες καρτών, καθώς µε
κάθε συναλλαγή αφαιρείται το ποσό πληρωµής από την κάρτα του κατόχου και
µεταφέρεται αυτό στον ηλεκτρονικό λογαριασµό του προµηθευτή, ο οποίος αργότερα
θα το εµφανίσει στον εκδότη προκειµένου να µετατραπεί σε ρευστό ή λογιστικό χρήµα.
Η τεχνολογία αυτή συναντάται και στις κάρτες SIM των κινητών τηλεφώνων, ενώ
συνήθως είναι δυνατή η επαναφόρτιση της κάρτας.
Ως προς τη δεύτερη µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος, το δικτυακό χρήµα ή λογισµικό
ηλεκτρονικό χρήµα (network money, software-based products), δεν έχει υλική
υπόσταση και το χρηµατικό ποσό αφού καταβληθεί από τον κάτοχο, συνήθως από
κάποιο τραπεζικό λογαριασµό, αποθηκεύεται µέσω ειδικού λογισµικού σε διακοµιστή
που διαθέτει ο εκδότης. Ο δικαιούχος διαχειρίζεται τον διακοµιστή στον οποίο έχουν
πιστωθεί οι νοµισµατικές µονάδες, ενώ η πληρωµή προς τον εκάστοτε προµηθευτή
γίνεται µε τη διαβίβαση πληροφοριών µέσω του προγράµµατος. Η µορφή αυτή
χρήµατος ενδείκνυται για πληρωµές σε συµβάσεις από απόσταση ή µέσω διαδικτύου
ενώ πρόγραµµα αυτής της κατηγορίας ήταν το σύστηµα DigiCash.
Η τελευταία κατηγορία ηλεκτρονικού χρήµατος, οι λογαριασµοί ηλεκτρονικού
χρήµατος (account-based programs), είναι ιδιαίτερα πρόσφατη και σε αυτή δεν
χρησιµοποιείται κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία. Σε αυτή παρέχεται πρόσβαση σε ένα

δικτύου, όπως οι προπληρωµένες κάρτες που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένο κατάστηµα ή αλυσίδα
καταστηµάτων (gift cards από αλυσίδες, όπως τα ZARA κ.α.).
227

Ιγγλεζάκης Ι., ό.π., σελ. 252-253.

228

Ιατράκης Γ., ό.π.
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σύστηµα το οποίο λειτουργεί µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και για την χρήση του
απαιτείται η χρήση κωδικού PIN και κωδικού πρόσβασης229.
Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος αναγνωρίζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα,
στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος230, στα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών, στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα κράτη µέλη ή στις περιφερειακές ή τοπικές
αρχές όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιων αρχών231.

Όπως

προαναφέρθηκε, βασικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι ότι η
έκδοση του γίνεται κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού ίσης αξίας232 και γι’ αυτό
χαρακτηρίζεται ως µέσο πρότερης πληρωµής233. Με την παραλαβή το ποσού από τον
εκδότη, αυτός το ανταλλάσσει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση µε ηλεκτρονικό
χρήµα234. Υπό προϋποθέσεις πάντως είναι δυνατή η απόκτηση ηλεκτρονικού χρήµατος
µε χορήγηση πίστωσης235.
Η Οδηγία καθιστά σαφές ότι η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος διαφοροποιείται από
άλλες δραστηριότητες, όπως η αποδοχή καταθέσεων. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι
απαγορεύεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος η κατ’ επάγγελµα αποδοχή
καταθέσεων, χρηµάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό236, ενώ
απαγορεύεται και η χορήγηση τόκου ή οποιουδήποτε οφέλους που έχει σχέση µε τη
διάρκεια κατοχής του ηλεκτρονικού χρήµατος237. Το χρηµατικό ποσό, λοιπόν, που
λαµβάνεται για να ανταλλαχθεί µε ηλεκτρονικό χρήµα δεν εµπίπτει στην αποδοχή
κατάθεσης, αλλά πρόκειται, σύµφωνα µε το άρθρο 2, για απαίτηση έναντι του εκδότη.
Τόσο ο κάτοχος όταν δεν χρησιµοποιήσει τις νοµισµατικές µονάδες ηλεκτρονικού
χρήµατος και η σχέση παραµείνει διµερής (µεταξύ κατόχου και εκδότη), όσο και ο
προµηθευτής όταν του µεταβιβαστούν οι νοµισµατικές µονάδες από τον κάτοχο και η
σχέση γίνει τριµερής (µεταξύ εκδότη, κατόχου και προµηθευτή) έχουν απαίτηση έναντι
229

Ιγγλεζάκης Ι., ό.π.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 10 αριθµ. 3 Ν., νοείται ως ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος το νοµικό πρόσωπο
που έχει λάβει άδεια, δυνάµει των διατάξεων 12 έως 19, να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήµα.
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Αρ. 1§1 Οδηγίας, Αρ. 10§1 Νόµου.
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Αρ. 11§1 Οδηγίας, Αρ. 21§1 Ν.
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Χριστοδούλου Κ., ό.π.
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Αρ. 6§3 Οδηγίας, Αρ. 16§3 Ν.
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Ιατράκης Γ., ό.π., Βλ. και αρ. 6§1 περ. β. Νόµου, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η χορήγηση
πίστωσης σχετικά µε την υπηρεσία της έκδοσης µέσων πληρωµής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωµής.
Ως προς τις προϋποθέσεις παροχής πίστωσης, βλ. αρ. 16§3 Οδηγίας 2007/64/ΕΚ και αρ. 18§4 Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ.
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Αρ. 6§2,3 Οδηγίας, Αρ. 16§2,3 Ν.
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Αρ. 12 Οδηγίας, Αρ. 22 Ν.
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του εκδότη για καταβολή της αξίας των νοµισµατικών µονάδων. Ο κοµιστής, κάτοχος
ή προµηθευτής, µπορεί να ζητήσει την εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρήµατος κατά
την διάρκεια ισχύος του στην ονοµαστική του αξία238 και χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης
κάποιου ελάχιστου ορίου εξαργύρωσης239. Οι όροι εξαργύρωσης ηλεκτρονικού
χρήµατος προβλέπονται στη σύµβαση µεταξύ εκδότη και κατόχου ενώ δεν αποκλείεται
η εξαργύρωση να υπόκειται σε κάποιο τέλος για συγκεκριµένους µόνο λόγους και
εφόσον αυτοί έχουν προβλεφθεί συµβατικά και ο κάτοχος έχει πληροφορηθεί γι’
αυτούς240.
Όπως αναφέρθηκε, ως χρήµα χαρακτηρίζεται το σύνολο των αγαθών που χρησιµεύουν
ως µέσα πληρωµών και επικουρικά ως µέσα αποταµίευσης, µέτρα αξίας και από
ορισµένους συγγραφείς ως µέτρο µελλοντικών παροχών. Ωστόσο, όπως προκύπτει, το
ηλεκτρονικό χρήµα δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως µέσο
αποταµίευσης241, ενώ αυτό µετά την πληρωµή δεν είναι άµεσα διαθέσιµο καθώς πρέπει
να µεταφερθεί στο ηλεκτρονικό υπόθεµα του προµηθευτή και µετά να εµφανιστεί στον
εκδότη για εξαργύρωση, η οποία θα γίνει είτε µε τη µορφή µετρητών είτε µε τη µορφή
λογιστικού χρήµατος µετά από πίστωση της αξίας των νοµισµατικών µονάδων στο
λογαριασµό του κοµιστή242. Παρόλα αυτά, η Οδηγία 2015/2366/ΕΕ σχετικά µε τις
υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά εξοµοιώνει το ηλεκτρονικό χρήµα µε τα
µετρητά και το λογιστικό χρήµα243, τοποθετώντας τις µορφές αυτές σε µία ευρύτερη
κατηγορία, ενώ και η αποδοχή του ως µέσο πληρωµής είναι, όπως και µε το λογιστικό
χρήµα, υποχρεωτική244.
Συνεπώς, κρίνουµε ότι και στην περίπτωση εκπλήρωσης µε ηλεκτρονικό χρήµα η
παροχή είναι προσήκουσα και επέρχεται απόσβεση της ενοχής. Πολύ περισσότερο,
µάλιστα, καταλήγουµε στο ότι και επί καταβολής ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως και
στην περίπτωση του λογιστικού χρήµατος, η παροχή παραµένει η ίδια, το νόµιµο
χρήµα, και αυτό που τελικά αλλάζει είναι ο τρόπος της εκπλήρωσης, όπου η χρηµατική
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Αρ. 11§6 Οδηγίας, Αρ. 21§2 Ν.
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Αιτ. Σκ. 18 Οδηγίας.
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Αρ. 11§3 Οδηγίας, Αρ. 21§3 Ν.
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Αρ. 6§2,3 Οδηγίας, Αρ. 16§2 Ν., Η αδυναµία αποτελεσµατικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού
χρήµατος ως µέσου αποταµίευσης προκύπτει από την πρόβλεψη ανώτατου ηµερήσιου και ετήσιου ορίου
φόρτισης του ηλεκτρονικού υποθέµατος.
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Αρ. 11 Οδηγίας, Αρ. 21 Ν.
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Αρ. 4 αριθµ. 25 Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
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Βλ. σελ. 37 επ. της παρούσας.
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ενοχή εκπληρώνεται µε µεταφορά του χρήµατος από το ηλεκτρονικό υπόθεµα του
κατόχου και όχι µε φυσική παράδοση αυτού (ΑΚ 1034).

54

3.4. Τα κρυπτονομίσματα
Τα κρυπτονοµίσµατα, µε γνωστότερο όλων το Bitcoin, οδήγησαν σε κλυδωνισµό των
θεµελίων του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και αποτέλεσαν εκδήλωση της
αµφισβήτησης προς το κρατικό χρήµα και το τραπεζικό σύστηµα. Συνιστούν µορφή
ψηφιακού χρήµατος, του οποίου η ιδέα είχε διαµορφωθεί πολύ πριν τη δηµιουργία του
Bitcoin245. Σήµερα υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά κρυπτονοµίσµατα246 και
δηµιουργούνται συνεχώς νέα, το Bitcoin, όµως, ως αυτό µε τη µεγαλύτερη αξία και
διάδοση, είναι και αυτό που θα µας απασχολήσει περισσότερο247.
Τα κρυπτονοµίσµατα δεν µπορούν να ελεγχθούν από κάποιο κεντρικό κρατικό
µηχανισµό και αυτό είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία που επέτρεψε την διάδοσή
τους. Αποτελούν µορφή ιδιωτικού χρήµατος, καθώς δεν εκδίδονται από το κράτος,
ούτε επιβάλλονται ως υποχρεωτικό µέσο εξόφλησης χρηµατικών ενοχών, όπως
αναφέραµε ότι συµβαίνει µε τα τραπεζογραµµάτια, το λογιστικό και το ηλεκτρονικό
χρήµα, αλλά επιλέγονται αυτοβούλως από τα µέρη ως µέσο πληρωµής248. Το γεγονός
ότι είναι ιδιωτικά-µη κρατικά επιτρέπει να µη καθορίζεται από κάποιο κρατικό όργανο
η πολιτική διάθεσής τους, ενώ η τιµή τους καθορίζεται βάσει των κανόνων της
ελεύθερης αγοράς (προσφοράς και ζήτησης).
Το πρώτο Bitcoin δηµιουργήθηκε το 2008 από τον Satoshi Nakamoto249, ενώ η πρώτη
συναλλαγή µε Bitcoins πραγµατοποιήθηκε το 2010250. Το σύστηµα του Bitcoin
στηρίζεται στη λειτουργία ενός λογισµικού ανοικτού κώδικα µε P2P (peer to peer)
οργάνωση, µε το οποίο οι συναλλαγές δεν καταχωρούνται από κάποιο πιστωτικό
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Μόλις το 1996 δηµιουργήθηκε η πρώτη µορφή ψηφιακού νοµίσµατος, το e-gold, το οποίο έδινε τη
δυνατότητα στους χρήστες να αγοράζουν χρυσό καθώς και άλλα πολύτιµα µέταλλα, να τα τοποθετούν
στον e-gold λογαριασµό τους και να πραγµατοποιούν µέσω αυτών συναλλαγές µε άλλους χρήστες. Το
2009 όταν έπαψε η λειτουργίας της πλατφόρµας λόγω νοµικών ζητηµάτων (συνδέονταν µε κατηγορίες
για απάτη και ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος) υπολογίζεται ότι υπήρχαν πέντε εκατοµµύρια ενεργοί
λογαριασµοί. (Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/E-gold).
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https://www.coinlore.com/all_coins, Σύµφωνα µε το οποίο, σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 2.600
διαφορετικά κρυπτονοµίσµατα.
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Άλλα γνωστά κρυπτονοµίσµατα µε µικρότερη, όµως, αξία, που δηµιουργήθηκαν στη συνέχεια, είναι
το Ethereum, το Litecoin, το Namecoin, το Ripple κ.α.
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Ρίζος Ε., Τυπολογική προσέγγιση του µη κρατικού χρήµατος, ΕφΑΔΠολΔ, τεύχος 3, 2017, σελ. 202212.
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Αποτελεί ψευδώνυµο και όχι το πραγµατικό όνοµα του δηµιουργού ή δηµιουργών του Bitcoin.

Συγκεκριµένα, καταβλήθηκαν
http://historyofbitcoin.org/).
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την

αγορά µίας

πίτσας

(Πηγή:

ίδρυµα251, αλλά καταγράφονται σε ένα δηµόσιο καθολικό (ledger), σε ένα σύνολο
εγγράφων που ονοµάζεται αλυσίδα µπλοκ (block chain)252. Παρά το γεγονός ότι το
σύστηµα του βασίζεται σε ανοικτό κώδικα και συνεπώς όλοι οι χρήστες του
Διαδικτύου έχουν πρόσβαση στην αλυσίδα µπλοκ, η ανωνυµία των χρηστών
εξασφαλίζεται µέσω της ασύµµετρης κρυπτογράφησης και έτσι ενώ υπάρχει πρόσβαση
σε όλες τις συναλλαγές, δεν υπάρχει πρόσβαση στα ονόµατα των συναλλασσοµένων,
ούτε στο µέγεθος των λογαριασµών που αυτοί διαθέτουν253, 254. Η κρυπτογράφηση
γίνεται µέσω αλγόριθµου του συστήµατος, ενώ η αποκρυπτογράφηση απαιτεί τεράστια
επεξεργαστική ισχύ καθιστώντας αδύνατη τη διακρίβωση της ταυτότητας των
χρηστών255.
Οι χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο του Bitcoin πρέπει να
εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το ειδικό πρόγραµµα που απαιτείται και να
δηµιουργήσουν έναν λογαριασµό, ο οποίος καλείται ηλεκτρονικό πορτοφόλι256. Μετά
τη δηµιουργία του πορτοφολιού είναι δυνατή η απόκτηση bitcoin είτε µε παράγωγο
είτε µε πρωτότυπο τρόπο. Ο παράγωγος τρόπος απόκτησης, ο οποίος είναι και πιο
απλός, µπορεί να συνίσταται είτε στην αγορά από ανταλλακτήρια µε συµβατικό
νόµισµα (ευρώ, δολάριο κτλ.), είτε στην απόκτηση λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών όπου η πληρωµή γίνεται µε bitcoins, ενώ η τιµή τους διαµορφώνεται, όπως
προαναφέρθηκε, ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση257. Η µεταφορά
πραγµατοποιείται µε τον έλεγχο του δηµόσιου κλειδιού, τη σφράγιση του νοµίσµατος
και την εγγραφή του νοµίσµατος στην αλυσίδα µπλοκ. Με τη σφράγιση καταγράφονται
πέρα από άλλα στοιχεία και ο χρόνος πραγµατοποίησης της µεταφοράς του νοµίσµατος
προκειµένου να προληφθεί ο κίνδυνος της διπλής ανάλωσης (double spending).
Από την άλλη πλευρά, ο πρωτότυπος τρόπος απόκτησης διαφέρει ουσιωδώς από τον
παράγωγο. Με τον πρωτότυπο τρόπο δηµιουργούνται online καινούρια νοµίσµατα µε
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Δεν χρησιµοποιείται κάποιος µεσάζοντας, όπως στην περίπτωση των τραπεζικών µεταφορών µε
λογιστικό χρήµα.
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Ιγγλεζάκης Ι., ό.π., σελ. 256-257.
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Συγκεκριµένα, δηµοσιοποιείται το δηµόσιο κλειδί (public key), ενώ το ιδιωτικό (private key)
διατηρείται µυστικό µέσω της κρυπτογράφησης καθιστώντας αδύνατη τη διακρίβωση της ταυτότητας
των συναλλασσοµένων.
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Κόµνιος Κ., Bitcoin – Νοµικές Προκλήσεις, Συλλογικό Έργο, Αίνος µνήµης καθηγητού Ηλία
Κρίσπη, 2015, σελ. 555-561.
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Simsive P., Αρχοντάκη Α., Οι νέες µορφές του ψηφιακού χρήµατος στην Ελλάδα: Η περίπτωση του
Bitcoin, ΕφΑΔ, 10-11/2014, σελ. 832-840.
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https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet
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https://bitcoin.org/el/faq#what-determines-bitcoins-price
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την χρήση εξειδικευµένου λογισµικού µέσω µίας διαδικασίας που ονοµάζεται εξόρυξη
(mining). Την διαδικασία αυτή, η οποία είναι σκοπίµως εξαιρετικά σύνθετη καθώς
απαιτεί την επίλυση πολύπλοκων µαθηµατικών τύπων και υπολογιστές µε τεράστια
επεξεργαστική ισχύ, αναλαµβάνουν οι εξορύκτες (miners). Συγκεκριµένα, εξόρυξη
ονοµάζεται η διαδικασία µέσω της οποίας καταγράφονται νέες συναλλαγές σε blocks,
ενώ όταν δηµιουργηθεί ένα block αυτό προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα δηµιουργώντας
ένα σύνολο εγγράφων, το οποίο ονοµάζεται Blockchain258. Με τη δηµιουργία του
block, o miner αµείβεται µε νέο χρήµα που δηµιουργείται αυτόµατα για τη συνεισφορά
του259.
Η δηµιουργία ενός block µπορεί -θεωρητικά- να αναληφθεί από οποιονδήποτε µπορεί
να επιλύσει τους πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους που απαιτούνται και διαθέτει
υπολογιστή µε το απαραίτητο λογισµικό. Ωστόσο, ένας µέσος υπολογιστής µετά από
χρόνια συνεχούς λειτουργίας δεν έχει παρά ελάχιστες πιθανότητες να δηµιουργήσει
ένα block. Γι’ αυτό το λόγο προτιµάται και η «οµαδική εξόρυξη» (pooled mining),
όπου συνεισφέρουν περισσότεροι miners για να δηµιουργήσουν ένα block260.
Υπολογίζεται πάντως ότι η διαδικασία παραγωγής bitcoin θα σταµατήσει το 2040 όταν
και θα έχουν τεθεί στην αγορά περίπου 21.000.000 νοµίσµατα και θα είναι ασύµφορη
η συµµετοχή στη δηµιουργία νέων λόγω της συνεχώς αυξανόµενης δυσκολίας στην
επίλυση των τύπων και της αντίστοιχα αυξανόµενης κατανάλωσης που θα απαιτείται.
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας τα κρυπτονοµίσµατα,
συµπεριλαµβανοµένου του Bitcoin, αποτελούν µορφή µη κρατικού χρήµατος. Η
ένταξη ή µη του Bitcoin στην έννοια του χρήµατος δεν έχει µόνο θεωρητικό
ενδιαφέρον, αλλά θα έχει ως αποτέλεσµα την εφαρµογή των ειδικών ρυθµίσεων για τις
χρηµατικές ενοχές σε συµβάσεις που συµφωνείται η καταβολή Bitcoin για την
εξόφληση261. Συγκεκριµένα δεν θα µπορούν να εφαρµοστούν οι διατάξεις για την
υποκειµενική αδυναµία παροχής (ΑΚ 335 επ.) καθώς τεκµαίρεται ότι πάντα υπάρχει
µέσο πληρωµής σε περίπτωση χρηµατικής ενοχής262, ο οφειλέτης θα έχει υποχρέωση
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https://el.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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Simsive P., ό.π. Σήµερα o ρυθµός δηµιουργίας των blocks ανέρχεται σε έξι την ώρα ενώ η αµοιβή
για κάθε επιτυχή προσπάθεια είναι 25 Bitcoins. Ανά 210.000 blocks η αµοιβή των miners µειώνεται
κατά 50%.
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Στην περίπτωση αυτή η αµοιβή µοιράζεται ανάλογα µε την υπολογιστική δύναµη που θα διαθέσει ο
κάθε miner.
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Simsive P., ό.π.
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Φίλιος Π., ό.π., σελ. 89-90, Εξαίρεση ισχύει όταν οφείλονται νοµίσµατα ατοµικώς ορισµένα ή από
κάποια συγκεκριµένη κατηγόρια ως πράγµατα και όχι ως φορείς νοµισµατικής αξίας.
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καταβολής τόκων σε περίπτωση υπερηµερίας (ΑΚ 345 εδ. α ), όµως, δεν θα
υποχρεούται σε αποκατάσταση των διαφυγόντων κερδών (ΑΚ 345 εδ. β), η παροχή,
σε περίπτωση αµφιβολίας, θα είναι κοµίσιµη (ΑΚ 321), ενώ µόνο για την περίπτωση
χρηµατικών οφειλών υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση η περιουσία του οφειλέτη
(ΚΠολΔ 951§1)263 κ.α.
Νόµιµο χρήµα ή χρήµα σε νόµιµη κυκλοφορία (legal currency, legal tender)264 είναι
αυτό που γίνεται, δυνάµει νόµου, υποχρεωτικά δεκτό για την εκπλήρωση χρηµατικών
ενοχών. Η προσφορά νόµιµου χρήµατος υποχρεώνει τον δανειστή σε αποδοχή του,
καθώς διαφορετικά αυτός καθίσταται υπερήµερος. Σύµφωνα, µάλιστα, µε το άρθρο
128 ΣΛΕΕ «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει
την έκδοση τραπεζογραµµατίων σε ευρώ µέσα στην Ένωση» ενώ τα τραπεζογραµµάτια
σε ευρώ «είναι τα µόνα που αποτελούν νόµιµο χρήµα µέσα στην Ένωση». Όπως
προκύπτει, λοιπόν, το Bitcoin, ως µορφή εναλλακτικού νοµίσµατος (alternative
currency), δεν εµπίπτει στην έννοια του νόµιµου χρήµατος καθώς ούτε γίνεται
υποχρεωτικά δεκτό ως µέσο πληρωµών για την εξόφληση χρηµατικών ενοχών, ούτε
εκδίδεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν το εκδοτικό
προνόµιο, ούτε εκφράζεται σε ευρώ. Όµως, η υποχρεωτικότητα αποδοχής νόµιµου
χρήµατος δεν απαγορεύει άνευ ετέρου τη δυνατότητα καταβολής του τιµήµατος σε
εναλλακτικό νόµισµα, όπως το Bitcoin· κάτι τέτοιο µπορεί να συµφωνηθεί, οπότε και
θα τίθεται το ζήτηµα της αξιολόγησης της χρήσης του εναλλακτικού νοµίσµατος265.
Το Bitcoin δεν εµπίπτει ούτε στην έννοια του ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια
της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ266, καθώς αυτό συµπεριφέρεται αυτοτελώς ως νόµισµα, δεν
ενσωµατώνει δηλαδή κάποια συγκεκριµένη νοµισµατική αξία, όπως το ηλεκτρονικό
χρήµα, ούτε εκδίδεται κατόπιν παραλαβής κάποιου ποσού, αλλά πωλείται βάσει της
τιµής που έχει διαµορφωθεί στην αγορά. Ακόµη δεν δηµιουργείται κάποια απαίτηση
έναντι του εκδότη ενώ και η έννοια του εκδότη, είναι άγνωστη και δεν µπορεί να
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Καζαζάκης Θ., Bitcoin: Νοµική θεώρηση ενός αρρύθµιστου ψηφιακού νοµίσµατος, ΕλλΔνη 4/2015,
σελ. 1024-1034.
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Ταυτίζεται µε τον όρο χρήµα υπό στενή έννοια.
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Ρίζος Ε., ό.π.
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Άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ: «ηλεκτρονικό χρήµα» νοείται οιαδήποτε αποθηκευµένη
σε ηλεκτρονικό, µεταξύ́ άλλων και µαγνητικό υπόθεµα νοµισµατική αξία αντιπροσωπευόµενη από
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ποσού για τον σκοπό́ της πραγµατοποίησης πράξεων πληρωµών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σηµείο 5)
της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ και η οποία γίνεται δεκτή από́ άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν του
εκδότη».
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ταυτιστεί µε τον όρο «miner»267. Επιστέγασµα σε όποια αµφιβολία δηµιουργήθηκε
περί ένταξης ή µη του Bitcoin στην έννοια του ηλεκτρονικού χρήµατος υπήρξε η
απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Skatteverket κατά David Hedqvist268, σύµφωνα µε
την οποία το Bitcoin δεν µπορεί να ενταχθεί στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2009/110/ΕΚ «κατά το µέτρο που, στη περίπτωση του εικονικού νοµίσµατος και σε
αντίθεση µε το ηλεκτρονικό χρήµα, τα χρηµατικά ποσά δεν εκφράζονται σε κάποια
συµβατική µονάδα, όπως, παραδείγµατος χάριν, το ευρώ, αλλά σε µία εικονική µονάδα,
όπως είναι το “bitcoin”.».
Χρήµα, όµως, δεν είναι µόνο το νόµιµο χρήµα· το λογιστικό και το ηλεκτρονικό χρήµα
αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, µορφές χρήµατος, οι οποίες µάλιστα σήµερα και
παρά την όποια διχογνωµία έχουν εξοµοιωθεί µε το νόµιµο χρήµα, ενώ ο Αστικός
Κώδικας προβλέπει ότι χρήµα είναι και το αλλοδαπό νόµισµα, κέρµατα και
τραπεζογραµµάτια (ΑΚ 291-292). Πότε ο νόµος αναφέρεται σε χρήµα νόµιµο ή µη δεν
είναι πάντα ξεκάθαρο269. Αυτό που πρέπει να εντοπίσουµε στην περίπτωση του
Bitcoin, είναι αν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που µπορούν να το εντάξουν ή όχι
στην έννοια του νόµιµου χρήµατος, η οποία αποκλείστηκε, σε µία ευρύτερη έννοια του
χρήµατος. Πρέπει, λοιπόν, να αναζητήσουµε, αν το Bitcoin συγκεντρώνει εκείνες τις
λειτουργίες, τα τυπολογικά γνωρίσµατα, που του επιτρέπουν να χαρακτηριστεί ως
χρήµα.
Βασικά γνωρίσµατα του χρήµατος είναι η χρήση του ως µέσο πληρωµών, ως µέτρο
αξίας και ως µέσο αποταµίευσης. Σύµφωνα µε την κρατούσα γνώµη, η πρώτη και
σηµαντικότερη λειτουργία του χρήµατος είναι η χρήση του ως µέσου πληρωµών270. Το
Bitcoin, λοιπόν, θα πρέπει να λειτουργεί ως κοινό ανταλλακτικό µέσο271. Είναι
αναµφίβολο ότι το Bitcoin αποτελεί µέσο πληρωµών, καθώς απολαµβάνει ευρείας
αποδοχής272, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόσβεση χρηµατικών ενοχών ενώ ο
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Στο σύστηµα του Bitcoin δεν µπορούµε να µιλάµε για έκδοση χρήµατος, αλλά για δηµιουργία νέου
χρήµατος
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Γεωργιάδης Α. Εµπράγµατο Δίκαιο, 2η εκδ., 2010, σελ. 112. Ο οποίος αναφέρει ότι µεταξύ άλλων
ότι οι ΑΚ 321, 345, 346, 808, 1039 εφαρµόζονται και σε άλλες µορφές χρήµατος πέρα του νόµιµου.
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Ρίζος Ε., ό.π.
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Καλλιµόπουλος Γ. ό.π., σελ. 16. Σύµφωνα µε τον οποίο, αγαθά µε περιορισµένη διάδοση, όπως είναι
τα διαµάντια και η πλατίνα, δεν φέρουν τον χαρακτήρα κοινού ανταλλακτικού µέσου, καθώς δεν υπάρχει
δυνατότητα διάδοσής του ώστε να θεωρηθούν κοινά.
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Χρησιµοποιείται ευρέως ως µέσο πληρωµών από επιχειρήσεις, ενώ ακόµη και ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, όπως το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, έχουν εντάξει το Bitcoin στους διαθέσιµους τρόπους
πληρωµής (Βλ. https://www.unic.ac.cy/el/kritiria-eisdochis/oikonomikes-plirofories/tropoi-pliromis/).
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αριθµός των νοµισµάτων που έχουν δηµιουργηθεί, ειδικά αν ληφθούν υπόψιν οι
υποδιαιρέσεις του, επιτρέπουν τη µεγάλη διασπορά του. Ακόµη και το ΔΕΕ πάντως,
στην απόφαση που προαναφέρθηκε273, εστίασε στη χρήση του κρυπτονοµίσµατος ως
µέσου πληρωµής. Συγκεκριµένα, θεώρησε ότι το Bitcoin αποτελεί χρήµα και γι’ αυτό
έκρινε ότι απαλλάσσεται από ΦΠΑ η ανταλλαγή χρηµατικών ποσών µε εικονικό
νόµισµα,

εξοµοίωσε δηλαδή τη συναλλαγή αυτή µε την αγοραπωλησία

συναλλάγµατος και όχι µε αυτή της αγοραπωλησίας αγαθών.
Δεύτερη λειτουργία του χρήµατος αποτελεί η χρήση του ως µέτρου αξίας των αγαθών.
Το Bitcoin πάντως σπάνια χρησιµοποιείται αυτοτελώς ως µέτρο αξίας των αγαθών274.
Η αξία κάποιου αγαθού σε Bitcoin διαµορφώνεται συνήθως βάσει της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ Bitcoin και συµβατικού νοµίσµατός. Πολύ συχνά,
µάλιστα, οι προµηθευτές που δέχονται Bitcoin, δεν τα λαµβάνουν οι ίδιοι, αλλά αυτά
µεταβιβάζονται αυτόµατα σε διαδικτυακά ανταλλακτήρια, τα οποία τους αποδίδουν
την αντίστοιχη αξία σε χρήµα νόµιµης κυκλοφορίας. Η περιορισµένη χρήση του
Bitcoin ως µέτρου αξίας δικαιολογείται τόσο από τις µεταβολές στην αξία του, όσο
από τον συντριπτικά µεγαλύτερο αριθµό συναλλαγών µε νόµιµο χρήµα, το οποίο
απολαµβάνει ευρύτερης αποδοχής. Αναφέρθηκε πάντως ότι η χρήση του χρήµατος ως
µέσου πληρωµής συνδέεται άρρηκτα µε τη χρησιµοποίηση του ως µέτρου αξίας, όσο
αυξάνονται, λοιπόν, οι συναλλαγές µε Bitcoin τόσο θα αυξάνεται η χρήση του ως
µέτρου αξίας.
Άλλη µία λειτουργία που συνδέεται µε το χρήµα, δευτερεύουσα όµως275, είναι αυτή
της χρήσης του ως µέσου αποταµίευσης. Η συγκεκριµένη λειτουργία συνδέεται µε τη
δυνατότητα διατήρησης του χρήµατος ως στοιχείο του ενεργητικού της περιουσίας
κάποιου προσώπου, δυνατότητα η οποία συνδέεται µε τη λειτουργία του χρήµατος ως
µέσου πληρωµής. Έτσι, το χρήµα όσο βρίσκεται στην περιουσία κάποιου προσώπου
δεν πρέπει να χάνει τη δυνατότητα να χρησιµεύσει ως µέσο απόκτησης αγαθών, ούτε
τη δυνατότητα να ρευστοποιηθεί ανά πάσα στιγµή, καθώς διαφορετικά η αποταµίευση
του θα ήταν άνευ αντικειµένου. Σήµερα, κάθε κάτοχος Bitcoin µπορεί να
ρευστοποιήσει τα κρυπτονοµίσµατά του µέσω των περισσότερων από εκατό
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Ρίζος Ε., ό.π. Υπέρ της άποψης ότι το Bitcoin λειτουργεί ως µέτρο αξίας οι Simsive P., Αρχοντάκη
Α., ό.π.
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Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 755. Σηµειώνει ότι αποτελούν λιγότερο σηµαντικές λειτουργίες η χρήση
του χρήµατος ως µέσου αποταµίευσης και ως µέσου αναβολής πληρωµών (µέσο δανεισµού).
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ανταλλακτηρίων276 ενώ µόνο ανασχετικός παράγοντας στη θεώρηση ότι το Bitcoin
πληρεί την αποταµιευτική λειτουργία του χρήµατος είναι το ευµετάβλητο της αξίας
του, αν και τα τελευταία χρόνια η τιµή του παραµένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα.
Είναι αναµφίβολο ότι το Bitcoin συγκεντρώνει τις κυριότερες λειτουργίες του
χρήµατος. Το ΔΕΕ, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, έκρινε ότι αποτελεί µορφή
χρήµατος, ενώ κάτι παρόµοιο συνέβη και στις ΗΠΑ µε την απόφαση στην υπόθεση
Securities and Exchange Commission v. Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and
Trust, η οποία αποφάνθηκε ότι τα Bitcoins στις ΗΠΑ θα υπόκεινται στις ίδιες ρυθµίσεις
µε τα υπόλοιπα νοµίσµατα αναγκαστικής κυκλοφορίας, ενώ αναφέρει ότι το Bitcoin
αποτελεί µε κάθε σιγουριά κάποια µορφή χρήµατος277. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται
και η απόφαση στην υπόθεση United States of America vs Robert M. Faiella and
Charlie Shrem στην οποία υποστηρίζεται ότι το Bitcoin εµπίπτει στην έννοια του
χρήµατος, αφού ως χρήµα νοείται ένα µέσο συναλλαγής, ως µέτρο αξίας και ως µέσο
πληρωµής278. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Γερµανίας, όπου έχει
αναγνωριστεί από το 2013 ότι το Bitcoin αποτελεί νοµισµατική µονάδα που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στις ιδιωτικές συναλλαγές (private money)279, ενώ πολλές χώρες το
έχουν αναγνωρίσει ως χρήµα280. Συνεπώς, ανταποκρινόµενοι στο ρεύµα της εποχής και
δεδοµένου ότι στο Bitcoin εντοπίζονται οι κυριότερες λειτουργίες του χρήµατος, δεν
µπορούµε παρά να το χαρακτηρίσουµε ως χρήµα. Ωστόσο, ο χαρακτηρισµός αυτός δεν
πρέπει να καταλήγει στην εφαρµογή του συνόλου των διατάξεων για το χρήµα,
σίγουρα όχι αυτών που αναφέρονται αποκλειστικά στο νόµιµο χρήµα281,282, αλλά θα
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https://coin.market/markets/info
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Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «It is clear that Bitcoin can be used as money.. Therefore, Bitcoin is a
currency or form of money..»
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Καζαζάκης Θ., ό.π.

279

https://www.cnbc.com/id/100971898
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Μεταξύ άλλων το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Γαλλία (βλ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory)
281

Σταθόπουλος Μ., ό.π., σελ. 759, Σύµφωνα µε τον οποίο σε νόµιµο χρήµα αναφέρονται οι διατάξεις
για την καταβολή αποζηµίωσης, διατροφής κ.α. (ΑΚ 297, 932, 1391, 1443, 1496 κτλ.).
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Αντίθετα απ’ ότι αναφέρθηκε στις περιπτώσεις προσφοράς λογιστικού και ηλεκτρονικού χρήµατος,
η άρνηση του δανειστή να δεχθεί Bitcoin για την απόσβεση χρηµατικής ενοχής µπορεί πολύ δύσκολα
να θεωρηθεί καταχρηστική, ενώ µάλιστα εδώ δεν θεσµοθετείται η υποχρεωτικότητα αποδοχής
κρυπτονοµισµάτων.
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πρέπει να κρίνουµε ad hoc κάθε περίπτωση283, εν αναµονή της ρύθµισης του ζητήµατος
σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο284.

283

Ρίζος Ε., ό.π.
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Η ανάγκη ρύθµισης του Bitcoin επιβάλλεται λόγω της έλλειψης θεσµικού πλαισίου για τις
πλατφόρµες ανταλλαγής, των κινδύνων κλοπής, της αδυναµίας αντιλογισµού σε περίπτωση µη
εξουσιοδοτηµένων ή εσφαλµένων πληρωµών, της χρηµατοδότησης παράνοµων δραστηριοτήτων (βλ.
«Silk Road») κ.α.
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Γ) Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πούµε ότι το λογιστικό και το ηλεκτρονικό χρήµα
έχουν εξοµοιωθεί µε τα µετρητά. Σήµερα η πληρωµή µε αυτά οδηγεί στις περισσότερες
περιπτώσεις σε εξόφληση της απαίτησης καθώς η προσφορά τους θεωρείται
προσήκουσα και θα πρόκειται για καταβολή (ΑΚ 416). Κατ’ εξαίρεση µόνο µπορεί να
αναγνωριστεί δικαίωµα του δανειστή να αρνηθεί την εκπλήρωση µε λογιστικό χρήµα·
εφόσον σωρευτικά δεν επιβάλλεται η υποχρέωση αποδοχής του από νόµο (πχ. Ν.
3842/2010), από την ερµηνεία της σύµβασης (ΑΚ 173, 200) και από τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (ΑΚ 281, 288). Ακόµη φαίνεται ορθότερο
από τη στιγµή που τόσο το λογιστικό, όσο και φυσικό χρήµα αποτελούν νόµιµο χρήµα,
ίδια δηλαδή παροχή, να θεωρήσουµε ότι αυτό που αλλάζει επί καταβολής λογιστικού
χρήµατος είναι ο τρόπος καταβολής και όχι αυτή καθ’ αυτή η παροχή, η οποία
καταβάλλεται µέσω τραπεζικής µεταφοράς και όχι µε φυσική παράδοση, σύµφωνα
δηλαδή µε τις διατάξεις του Εµπραγµάτου Δικαίου.
Ως προς το χρόνο εκπλήρωσης, παρά το γεγονός ότι η κρατούσα σε θεωρία και
νοµολογία άποψη υποστηρίζει ότι η ενοχή αποσβήνεται µε την εγγραφή της πίστωσης
στο λογαριασµό του δικαιούχου, ορθότερο είναι να κρίνουµε ότι η ενοχή αποσβήνεται
µε την εγγραφή της πίστωσης στο λογαριασµό της τράπεζας του δικαιούχου, καθώς οι
νέες Οδηγίες για τις υπηρεσίες πληρωµών, PSD I και PSD II, κατανέµουν διαφορετικά
τους κινδύνους και προβλέπουν ότι µετά την εγγραφή της πίστωσης στο πιστωτικό
ίδρυµα του δικαιούχου, ο δικαιούχος µπορεί να στραφεί µόνο κατά του δικού του
πιστωτικού ιδρύµατος για την εγγραφή της πίστωσης στον προσωπικό του λογαριασµό.
Τέλος, ως προς το Bitcoin, προκύπτει ότι συγκεντρώνει τις κυριότερες λειτουργίες του
χρήµατος. Το γεγονός ότι είναι αρρύθµιστο τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο
δεν πρέπει να µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτό δεν είναι χρήµα καθώς τόσο η
διεθνής τάση, το ΔΕΕ, οι έννοµες τάξεις πολλών χωρών, ανάµεσά τους η Γερµανία και
οι ΗΠΑ, τείνουν να το χαρακτηρίζουν ως χρήµα. Το Bitcoin, λοιπόν, µπορεί να µην
αποτελεί νόµιµο χρήµα και να γίνεται υποχρεωτικά δεκτό στις συναλλαγές, αλλά
σίγουρα µπορεί να θεωρηθεί χρήµα υπό την ευρεία έννοια του όρου ενώ ως προς την
εφαρµογή των διατάξεων για τις χρηµατικές ενοχές, θα πρέπει να κρίνεται κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, βάσει των ιδιαίτερων περιστάσεων, αν µπορούν να
εφαρµοστούν.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το χρήµα εξελίσσεται. Με το πέρασµα των χρόνων
αποσυνδέεται από τις κλασικές µορφές του, τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα, ενώ
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δεν αποκλείεται µέσα στις επόµενες δεκαετίες να διακοπεί η έκδοση χρήµατος σε υλική
µορφή. Το λογιστικό και ηλεκτρονικό χρήµα θεωρούνται σήµερα ισότιµες µορφές
χρήµατος µε το φυσικό, ενώ βάσει και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί ως προς
την χρήση µετρητών, θα µπορούσε να λεχθεί ότι το τελευταίο αποτελεί υποδεέστερη
µορφή. Ωστόσο, η αξία του χρήµατος, η υπεροχή της µίας ή της άλλης µορφής του
µεταβάλλονται συνεχώς καθώς σε περιόδους µεγάλων ταραχών µπορεί ακόµη και να
µηδενιστεί η αξία τους. Τροφή για σκέψη ως προς την αξία και τη δύναµη του χρήµατος
αντλούµε άλλωστε από το µυθιστόρηµα του Ντάνιελ Ντεφόε, τον Ροβινσώνα Κρούσο,
όπου παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής εγκατεστηµένος σε ένα έρηµο τροπικό νησί,
εκεί όπου τα χρυσά νοµίσµατα που διαθέτει δεν έχουν καµία απολύτως αξία µακριά
από την οργανωµένη κοινωνία και αµφιταλαντεύεται ακόµη και για να τα µαζέψει από
το πάτωµα.
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Παράρτημα
1.
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2. Ενδοτραπεζική πράξη πληρωµής

Στα σχεδιαγράµµατα 2 και 3 παρουσιάζεται µε µπλε γραµµή η σχέση που συνδέει τα
µέρη µεταξύ τους ενώ µε κόκκινο βέλος παρουσιάζεται η κίνηση του χρήµατος.
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3. Διατραπεζική πράξη πληρωµής
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