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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ελληνική κοινωνία άρχισε
να ανακαλύπτει σταδιακά μια έννοια, η οποία πριν από μερικά
χρόνια, ειδικά δε πριν από το 2006, ήταν παντελώς άγνωστη
στο ευρύ (τραπεζικό) καταναλωτικό κοινό: «Τα δάνεια σε
ελβετικό φράγκο». Η έννοια αυτή συναντάται πλέον σε
καθημερινή σχεδόν βάση στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ οι σημαντικές οικονομικές
και κοινωνικές προεκτάσεις από τη χορήγηση των εν
λόγω δανείων απασχόλησαν επανειλημμένα το ελληνικό
κοινοβούλιο και την πολιτική ζωή του τόπου, αποτελώντας
μάλιστα ένα από τα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας
των «μεγάλων» κομμάτων στις πρόσφατες εθνικές εκλογές.
Μολονότι τα συγκεκριμένα δάνεια χορηγήθηκαν στην
Ελλάδα για την κάλυψη στεγαστικών κυρίως αναγκών κατά
την περίοδο 2006-2009, η εμφάνιση των «προβλημάτων»
που ενυπάρχουν σε αυτά κατά την παρούσα χρονική στιγμή,
αρκετά δε χρόνια μετά τη συνομολόγησή τους, φαίνεται να
έχει δημιουργήσει εύλογες απορίες και ερωτήματα στον αδαή
περί τα χρηματοπιστωτικά. Όμως, ο χρόνος ανάδειξης των
κρίσιμων νομικών ζητημάτων διασυνδέεται αναπόδραστα με
την ίδια τη φύση της συναλλαγής, δηλαδή τη χορήγηση ενός
δανείου σε ξένο νόμισμα, εν προκειμένω σε ελβετικό φράγκο.
Ασφαλώς, ο δανεισμός αυτού του είδους δεν αποτελεί
πανάκεια ούτε νεοτερισμό για τη χρηματοπιστωτική αγορά,
καθώς τα δάνεια σε ξένο νόμισμα επανεμφανίζονται ανάλογα
με τις συνθήκες της αγοράς και την εκάστοτε πορεία των
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Όμως, οι εν λόγω δανειακές
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συμβάσεις χαρακτηρίζονται από τη δική τους αρχιτεκτονική
και «κρύβουν» σημαντικές ιδιαιτερότητες για τους λήπτες
τους, δεδομένου ότι η επιλογή τους είναι συνδεδεμένη –πέρα
από τις σχετικές συμφωνίες για τους επιτοκιακούς δείκτες– με
μια σειρά από κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να επιδράσουν
με αρνητικό τρόπο στις περιουσιακές τους θέσεις. Τούτο άρχισαν να αντιλαμβάνονται οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
σταδιακά, όταν οι συνέπειες του «συναλλαγματικού κινδύνου»,
όπως αυτός αποτυπώνεται στη διακύμανση της αξίας του ενός
νομίσματος προς το άλλο (EUR/CHF), αποτυπώθηκαν στην
κατακόρυφη αύξηση της μηνιαίας δόσης και στην αντίστοιχη
αύξηση του (άληκτου) κεφαλαίου του δανείου τους.
Θίγοντας με τα ανωτέρω ένα μόνο κρίσιμο μέρος της
προβληματικής των δανείων σε ελβετικό φράγκο, το οποίο
αποτελεί όμως τον πυρήνα της νομολογιακής διαμάχης
μεταξύ των δανειοληπτών CHF και των τραπεζών χορήγησης,
η παρούσα μονογραφία αποπειράται για πρώτη φορά στην
ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία αφενός μεν να αναδείξει
με κριτικό τρόπο τα ανακύπτοντα νομικά ζητήματα της
χορήγησης των εν λόγω δανείων, αφετέρου δε –απευθυνόμενη
και στον νομικό της πράξης– να αξιοποιήσει με συστηματικό
τρόπο το σύνολο των γνωστών έως σήμερα αποφάσεων της
νομολογίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου
ο εφαρμοστής του δικαίου, δικαστής και δικηγόρος, να
διευκολυνθεί στην άμεση ανεύρεση λύσεων στα ερωτήματα
που καθημερινά ανακύπτουν στην πράξη για τα εν λόγω
δάνεια.
Η συγγραφή της παρούσας μονογραφίας κατέστη δυνατή
με τη συνδρομή και την πολύπλευρη υποστήριξη ανθρώπων,
στους οποίους επιθυμώ να εκφράσω από τη θέση αυτή τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες μου. Πρώτα και κύρια, θα ήθελα εκφράσω
τις ξεχωριστές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή Εμπορικού και
Οικονομικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειο
Δούβλη, για την ουσιαστική και αδιάλειπτη υποστήριξη που μου
–X–
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παρείχε με γενναιοδωρία από την αρχή της πανεπιστημιακής
μου πορείας και μέχρι σήμερα, αλλά και για τις πολύτιμες
επιστημονικές του συμβουλές στο πλαίσιο και του παρόντος
συγγραφικού εγχειρήματος. Πολλές ευχαριστίες προσήκουν
στον κ. Δημήτρη-Παναγιώτη Τζάκα, Δ.Ν. – Δικηγόρο, για τον
γόνιμο επιστημονικό διάλογο και τις εύστοχες επισημάνσεις
του σε ζητήματα της συνολικής προβληματικής, όπως επίσης
και στην κ. Μαρία Μακρή, Δικηγόρο (ΜΔΕ) και στην κ. Μάγδα
Παβλικόβσκα, Δικηγόρο (ΜΔΕ), για την πολύτιμη αρωγή
τους κατά τη συλλογή, κατηγοριοποίηση και επεξεργασία
της πλούσιας εθνικής και ενωσιακής νομολογίας. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ οφείλω επίσης στις εκδόσεις «ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ» και
ιδίως στον κ. Γεώργιο Κόντο και τους συνεργάτες του, για
την άριστη συνεργασία και την επιμελημένη και καλαίσθητη
παρούσα έκδοση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτή
τη φορά από καρδιάς την οικογένειά μου και τους πιο στενούς
μου ανθρώπους, για την υπομονή τους και την ανεκτίμητη
καθημερινή τους συμπαράσταση.
Αθήνα, Ιούλιος 2016
Άγγελος Π. Μπώλος
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