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Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Τεύτος 1, 2008 

 

Νίκος Μοσσάς 

Δηθεγόξνο L.L.M. 

Ννκηθόο Σύκβνπινο ΤΕΚ 

 

Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Παξαηίζεηαη θαησηέξσ ε απφθαζε ηνπ ΓΔΚ κε νξηζκέλα ζρφιηα γηα ηα 

δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ. Η απφθαζε αληηκεηψπηζε γηα πξψηε θνξά 

ελδηαθέξνληα δεηήκαηα ηνπ ζρεηηθά λένπ ζεζκνχ ηεο εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηπρφλ επζχλε ηνπ Κξάηνπο γηα πιεκκειή 

επνπηεία ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 (ε αξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ ζε νξηζκέλα ζεκεία δελ αθνινπζεί απηήλ ηεο 

απόθαζεο ιόγσ ζύληκεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ζθεπηηθνύ 

έρνπλ παξαιεθζεί ή απνδνζεί ειεύζεξα) 

 

Απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (νινκέιεηα) ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2004. - Peter 

Paul, Cornelia Sonnen-Lütte θαη Christel Mörkens θαηά Bundesrepublik 

Deutschland. - Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο: 

Bundesgerichtshof - Γεξκαλία. - Πηζησηηθά ηδξύκαηα - Σύζηεκα 

εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ - Οδεγία 94/19/ΔΚ - Οδεγίεο 77/780/ΔΟΚ, 

89/299/ΔΟΚ θαη 89/646/ΔΟΚ - Μέηξα ειέγρνπ ηεο αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαζέηε - Δπζύλε ησλ επνπηηθώλ αξρώλ γηα δεκίεο 

νθεηιόκελεο ζε πιεκκειή επνπηεία. - Υπόζεζε C-222/02.  

1. Τν Γεξκαληθφ Αλψηαην Αθπξσηηθφ (Bundesgerichtshof) ππέβαιε ζην ΓΔΚ 

αίηεζε εθδφζεσο πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο πνπ αθνξά ηελ εξκελεία ησλ 

άξζξσλ 3 θαη 7, ηεο νδεγίαο 94/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Μαΐνπ 1994, πεξί ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ (ΔΔ L 135, ζ. 5), θαζψο θαη δηαθφξσλ δηαηάμεσλ ηεο πξψηεο 

νδεγίαο 77/780/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1977, πεξί ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο (ΔΔ εηδ. έθδ., 06/002, ζ. 3), ηεο νδεγίαο 89/299/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Απξηιίνπ 1989, ζρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ΔΔ L 124, ζ. 16), θαζψο θαη ηεο δεχηεξεο νδεγίαο 

89/646/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1989, γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 77/780/ΔΟΚ (ΔΔ L 386, ζ. 1). 

2. Η ππφζεζε νδεγήζεθε ζην γεξκαληθφ δηθαζηήξν θαηφπηλ αγσγήο γεξκαλψλ 

ππεθφνσλ θαηά  ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, απφ ηελ 

νπνία νη πξψηνη δεηνχλ απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο κεηαθνξάο ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 94/19 θαη ιφγσ πιεκκεινχο αζθήζεσο επνπηείαο 

ζε ηξάπεδα εθ κέξνπο ηεο Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
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(νκνζπνλδηαθή ππεξεζία επνπηείαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζην εμήο: 

Bundesaufsichtsamt). 

 

 

3.   Σχκθσλα κε ηελ εηθνζηή ηέηαξηε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο νδεγίαο 94/19:  

«[...] ε παξνύζα νδεγία δελ κπνξεί λα πξνβιέπεη επζύλε ησλ θξαηώλ κειώλ ή 

ησλ αξκόδησλ αξρώλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαζεηώλ, εθόζνλ έρνπλ κεξηκλήζεη γηα 

ηε ζέζπηζε ή ηελ επίζεκε αλαγλώξηζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ 

εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ή ησλ ίδησλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνδεκίσζε ή ε πξνζηαζία ησλ θαηαζεηώλ ππό ηνπο όξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία». 

 

4. Τν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 94/19 νξίδεη: 

«1. Κάζε θξάηνο κέινο θξνληίδεη λα ζπζηαζνύλ θαη λα αλαγλσξηζηνύλ επίζεκα 

ζην έδαθόο ηνπ έλα ή πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. [...] 

[...] 

2. Εάλ έλα πηζησηηθό ίδξπκα δελ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη σο κέινο 

ζπζηήκαηνο εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, απεπζύλεηαη θνηλνπνίεζε ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο πνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζύζηεκα εγγύεζεο, ιακβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηβνιήο θπξώζεσλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα ηεξεί ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ. 

3. Εάλ, παξά ηα κέηξα απηά, ην πηζησηηθό ίδξπκα δελ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, 

ην ζύζηεκα κπνξεί, εθόζνλ ε εζληθή λνκνζεζία επηηξέπεη ηνλ απνθιεηζκό 

κέινπο, θαη κε ηε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, λα εηδνπνηεί εληόο 

πξνζεζκίαο δώδεθα κελώλ ηνπιάρηζηνλ όηη πξνηίζεηαη λα απνθιείζεη ην 

πηζησηηθό ίδξπκα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζύζηεκα. Οη θαηαζέζεηο πνπ έγηλαλ 

πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμαθνινπζνύλ λα θαιύπηνληαη πιήξσο από ην 

ζύζηεκα. Εάλ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ην πηζησηηθό ίδξπκα δελ έρεη 

ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ην ζύζηεκα εγγύεζεο κπνξεί, πάληα κε ηε ξεηή 

ζπλαίλεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, λα πξνβεί ζε απνθιεηζκό ηνπ. 

4. Εθόζνλ ην επηηξέπεη ε εζληθή λνκνζεζία, θαη κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ 

αξκόδησλ αξρώλ πνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, έλα πηζησηηθό ίδξπκα 

πνπ απνθιείζζεθε από ζύζηεκα εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ κπνξεί λα ζπλερίζεη 

λα δέρεηαη θαηαζέζεηο εάλ, πξηλ από ηνλ απνθιεηζκό ηνπ, έρεη ζπζηήζεη 

ελαιιαθηηθή εγγύεζε πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο θαηαζέηεο ύςνο θαη πεδίν 

πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε εθείλν πνπ πξνζθέξεη ην επίζεκα αλαγλσξηζκέλν 

ζύζηεκα. 

5. Εάλ έλα πηζησηηθό ίδξπκα γηα ην νπνίν ππάξρεη πξόζεζε απνθιεηζκνύ δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ 3 αδπλαηεί λα ζπζηήζεη ελαιιαθηηθή εγγύεζε ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο πνπ εθηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 4, νη αξκόδηεο αξρέο πνπ ρνξήγεζαλ ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ αλαθαινύλ ακέζσο.» 

5. Καηά ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 94/19: 
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«1. Τα ζπζηήκαηα εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαζνξίδνπλ όηη ην ζύλνιν ησλ 

θαηαζέζεσλ θάζε θαηαζέηε πξέπεη λα θαιύπηεηαη κέρξη πνζνύ 20 000 ECU 

(ζεκ: ήδε 20 000 Επξώ) ζε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο θαζίζηαληαη κε 

δηαζέζηκεο. 

[...] 

3. Τν παξόλ άξζξν δελ παξεκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε ή ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ πςειόηεξε ή επξύηεξε θάιπςε ησλ θαηαζέζεσλ. Τα ζπζηήκαηα 

εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ κπνξνύλ, ηδίσο, λα θαιύπηνπλ πιήξσο νξηζκέλα είδε 

θαηαζέζεσλ γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο. 

[...] 

6. Τα θξάηε κέιε κεξηκλνύλ ώζηε ν έρσλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαηαζέηεο λα 

δηθαηνύηαη λα ζηξαθεί θαηά ηνπ ζπζηήκαηνο εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ». 

6. Τν άξζξν 14, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο 94/19 νξίδεη όηη «[η]α θξάηε κέιε 

ζέηνπλ ζε ηζρύ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο 

γηα λα ζπκκνξθσζνύλ πξνο ηελ παξνύζα νδεγία κέρξη ηελ 1ε Ινπιίνπ 1995. 

Πιεξνθνξνύλ ακέζσο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά». 

7. Τν Bundesaufsichtsamt θαηά ηνλ γεξκαληθφ λφκν έρεη θαζήθνλ λα ιακβάλεη 

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ εμάιεηςε πξνβιεκάησλ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί ζην πηζησηηθφ ίδξπκα νη πειάηεο ηνπ ή 

παξαθσιχνπλ ηε λνκφηππε δηεμαγσγή ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ή παξνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ζρεηηθφο λφκνο πεξηείρε δηάηαμε θαηά ηελ 

νπνία ην Bundesaufsichtsamt αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί κε 

ηνλ παξφληα λφκν θαη κε άιινπο λφκνπο απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

8. Οη ελάγνληεο  ήηαλ πειάηεο ηεο ηξάπεδαο BVH Bank für Vermögensanlagen 

und Handel AG (ζην εμήο: ηξάπεδα BVH). Η ηξάπεδα είρε ιάβεη ην 1987 απφ 

ηελ Bundesaufsichtsamt άδεηα ιεηηνπξγίαο, αιιά δελ κεηείρε ζε θαλέλα 

ζχζηεκα εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ. Μεηαμχ 1987 θαη 1992 ε ελ ιφγσ 

ηξάπεδα επηδίσμε ρσξίο απνηέιεζκα λα γίλεη δεθηή ζηνλ κεραληζκφ εγγπήζεσο 

θαηαζέζεσλ ηεο Bundesverband deutscher Banken eV (νκνζπνλδηαθήο 

ελψζεσο γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ), αιιά εγθαηέιεηςε ηε δηαδηθαζία ιφγσ κε 

εθπιεξψζεσο ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ.  

9. Τν 1991, 1995 θαη 1997, ε Bundesaufsichtsamt δηεμήγαγε ειέγρνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο BVH, ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξηνπζηαθήο 

θαηαζηάζεψο ηεο. Καηφπηλ ηνπ ηξίηνπ εηδηθνχ ειέγρνπ, ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 

1997, ε Bundesaufsichtsamt ππέβαιε αίηεζε θεξχμεσο ηεο ηξάπεδαο ζε 

πηψρεπζε θαη αλαθάιεζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

10. Οη ελάγνληεο άλνημαλ πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ζηελ 

ηξάπεδα BVH ζηηο 7 Ινπλίνπ 1995, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1994 θαη ζηηο 17 

Ινπλίνπ 1993 αληηζηνίρσο. Καηά ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία άξρηζε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997, δήισζαλ αληηζηνίρσο απαηηήζεηο χςνπο 131 455,80 

γεξκαληθψλ κάξθσλ (DEM), 101 662,51 DEM θαη 66 976,20 DEM. 

11. Οη ελάγνληεο άζθεζαλ ελψπηνλ ηνπ Landgericht Bonn (Γεξκαλία) αγσγέο 

απνδεκηψζεσο θαηά ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ιφγσ 
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απσιεηψλ ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Ιζρπξίζηεθαλ φηη νη απψιεηεο απηέο δελ ζα 

είραλ επέιζεη αλ νδεγία 94/19 είρε κεηαθεξζεί ζην γεξκαληθφ δίθαην εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ην άξζξν 14 απηήο, ήηνη πξηλ ηελ 1ε Ινπιίνπ 1995. 

Πξάγκαηη, ε Bundesaufsichtsamt ζα κπνξνχζε ηφηε λα ιάβεη κέηξα επνπηείαο 

έλαληη ηεο ηξάπεδαο BVH, πξηλ αθφκε νη ελάγνληεο πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαβνιή ζε απηήλ.  

12. Ωζηφζν, ε νδεγία 94/19 κεηαθέξζεθε ζην γεξκαληθφ δίθαην κε ηνλ λφκν 

πεξί κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο νδεγίαο ΔΚ πεξί εγγπήζεσο ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη ηεο νδεγίαο ΔΚ πεξί απνδεκηψζεσο ησλ επελδπηψλ, ηεο 16εο 

Ινπιίνπ 1998 (BGBl. 1998 I, ζ. 1842), ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 

Απγνχζηνπ 1998. 

13. Πξσηνδίθσο, ην Landgericht Bonn έθξηλε φηη ε εθπξφζεζκε κεηαθνξά ηεο 

νδεγίαο 94/19 ζην εζσηεξηθφ δίθαην ζπληζηά θαη' εμνρήλ παξάβαζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ εθ κέξνπο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

θαη ππνρξέσζε ηελ ηειεπηαία λα θαηαβάιεη εληφθσο 39 450 DEM, ζε θαζέλαλ 

απφ ηνπο ελάγνληεο, ην αληίζηνηρν ησλ 20 000 επξψ πνπ νξίδεη ην άξζξν 7, 

παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο 94/19.  

14. Όζνλ αθνξά ην χςνο ηεο δεκίαο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ, ην 

Landgericht Bonn, θαζψο θαη ην δεπηεξνβάζκην Oberlandesgericht Köln 

(Γεξκαλία) απέξξηςαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Paul θ.ιπ. Καηά ηα δχν απηά 

δηθαζηήξηα, ε επίθιεζε δηνηθεηηθήο επζχλεο δπλάκεη ηνπ γεξκαληθνχ λφκνπ   

πξνυπνζέηεη παξάβαζε «ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο έλαληη ηξίηνπ», δειαδή 

θαζήθνληνο ην νπνίν πθίζηαηαη νπσζδήπνηε θαη έλαληη ηνπ δεκησζέληνο. 

Έθξηλαλ φηη δελ ζπληξέρεη θάηη ηέηνην γηα ηελ Bundesaufsichtsamt, ε νπνία 

αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, δπλάκεη ηνπ επνπηηθνχ λφκνπ πνπ ηελ δηέπεη.  

15. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ νη ελάγνληεο άζθεζαλ αλαίξεζε (Revision) ελψπηνλ 

ηνπ Bundesgerichtshof θαη δήηεζαλ λα ππνρξεσζεί ε Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ιφγσ παξαβηάζεσο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.  

16. Τν γεξκαληθφ αθπξσηηθφ έιαβε σο δεδνκέλν ιφγσ κή εηδηθήο αξλήζεσο 

ηεο επνπηηθήο αξρήο φηη απηή επέδεημε πιεκκειή ζπκπεξηθνξά θαη δελ 

εθάξκνζε ηα επηβαιιφκελα κέηξα επνπηείαο ή φηη έπξαμε ηνχην κε 

θαζπζηέξεζε, κε απνηέιεζκα νη ελάγνληεο λα ππνζηνχλ δεκία ε νπνία 

ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ηνπο επηδηθάζηεθε πξσηνδίθσο.    

17. Τν Bundesgerichtshof ζεψξεζε σο θξίζηκν δήηεκα γηα ηε λνκηθή εθηίκεζε 

ζην πιαίζην ηεο ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζίαο ην εάλ είλαη λφκηκνο ν πεξηνξηζκφο, 

δπλάκεη δηαηάμεσο λφκνπ, ηεο δηνηθεηηθήο επζχλεο ηεο Bundesaufsichtsamt 

απνθιεηζηηθά ζε απηή πνπ απνξξέεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο - νπφηε ηα δηθαζηήξηα ησλ πξνεγνχκελσλ βαζκψλ 

νξζψο δελ δέρζεθαλ επζχλε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο   

- ή αλ ε δηάηαμε απηή δελ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ιφγσ ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ. 

18. Τν Bundesgerichtshof εμεγεί φηη, αλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη νη θαηαζέηεο 

δχλαληαη, δπλάκεη ηεο νδεγίαο 94/19 ή ησλ άιισλ νδεγηψλ πεξί πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, λα αμηψζνπλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηε 
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ζέζπηζε κέηξσλ επνπηείαο, ε δηάηαμε λφκνπ πνπ πεξηνξίδεη σο άλσ ηελ επζχλε 

είλαη αληίζεην ζην θνηλνηηθφ δίθαην.  

19. Όζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο νδεγίεο ζπληνληζκνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηηο 

νπνίεο κλεκνλεχεη, ην Bundesgerichtshof επηζεκαίλεη φηη νη ελάγνληεο  

ππνζηεξίδνπλ, ζην πιαίζην ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο, φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ελ ιφγσ νδεγηψλ ζπλάγεηαη φηη ηα κέηξα επνπηείαο απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ. Αλ απηέο νη εθαξκνζηέεο απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο 

πεξί ηξαπεδηθήο επνπηείαο νδεγίεο δελ πεξηέρνπλ θακία ξεηή έλδεημε πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ, ην ζχζηεκα ζπλνιηθήο ξπζκίζεσο ηεο επνπηείαο 

ησλ ηξαπεδψλ ζηεξείηαη, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη ελάγνληεο, θάζε πξαθηηθήο 

ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα γεξκαληθφ λφκν ε 

Bundesaufsichtsamt αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο πξνο εμππεξέηεζε απνθιεηζηηθά 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

20. Υπφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ην Bundesgerichtshof απνθάζηζε λα αλαζηείιεη 

ηε δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ηα εμήο πξνδηθαζηηθά 

εξσηήκαηα: 

«1) α) Παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 7 ηεο νδεγίαο 94/19 [...] ζηνλ 

θαηαζέηε , εθηφο απφ ην δηθαίσκα λα απνδεκηψλεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη 

θαηαζέζεηο ηνπ δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο, θαη' εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ κέρξη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, 

παξάγξαθνο 1, ην δηθαίσκα επηπιένλ λα αμηψλεη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

ιακβάλνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3, παξάγξαθνη 2 έσο 5, κέηξα, ελ 

αλάγθε κάιηζηα λα αλαθαινχλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο; 

β) Δθφζνλ ζηνλ θαηαζέηε απνλέκεηαη ηέηνην δηθαίσκα, πεξηιακβάλεη ην 

δηθαίσκα απηφ ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο απαηηήζεσο απνδεκηψζεσο ιφγσ 

πηαίζκαηνο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ε νπνία λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο [94/19]; 

2) α) Παξέρνπλ νη θαησηέξσ απαξηζκνχκελεο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ πεξί 

ελαξκνλίζεσο ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ -είηε θαη' 

ηδίαλ είηε ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη, αλ λαη, απφ πνην ρξνληθφ ζεκείν- 

ζηνλ απνηακηεπηή θαη επελδπηή δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη φηη νη αξκφδηεο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ απηψλ ηα κέηξα επνπηείαο γηα ηα νπνία έρνπλ 

εμνπζηνδνηεζεί κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο θαη φηη επζχλνληαη ζπλαθψο ζε 

πεξίπησζε πηαίζκαηφο ηνπο, 

ή πεξηέρεη ε νδεγία [94/19] εηδηθή θαη πιήξε ξχζκηζε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ θαηαζέζεσλ; 

- πξψηε νδεγία 77/780 [...], άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, θαη αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 4 

θαη 12· 

- δεχηεξε νδεγία 89/646 [...], άξζξα 3, 4 έσο 7 θαη 10 έσο 17, θαη αηηηνινγηθή 

ζθέςε 11· 

- νδεγία 89/299 [...], άξζξν 7, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 2 έσο 6· 

- νδεγία 95/26/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

29εο Ινπλίνπ 1995, [γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 77/780/ΔΟΚ θαη 
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89/646/ΔΟΚ ζηνλ ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ νδεγηψλ 73/239/ΔΟΚ 

θαη 92/49/ΔΟΚ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο δεκηψλ, ησλ νδεγηψλ 79/267/ΔΟΚ 

θαη 92/96/ΔΟΚ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο δσήο, ηεο νδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ζηνλ 

ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ηεο νδεγίαο 85/611/ΔΟΚ ζηνλ ηνκέα 

ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΣΔΚΑ), κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο] (ΔΔ L 168, ζ. 7), αηηηνινγηθή ζθέςε 

15. 

β) Απνηεινχλ εξκελεπηηθφ βνήζεκα γηα ηελ απάληεζε ζην αλσηέξσ εξψηεκα -

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πεξηέρνπλ εθαξκνζηέεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

δηαηάμεηο- νη νδεγίεο: 

- 92/30/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 6εο Απξηιίνπ 1992, ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε (ΔΔ L 110, ζ. 52), 

αηηηνινγηθή ζθέςε 11· 

- 93/6/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαξηίνπ 1993, γηα ηελ επάξθεηα ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ηλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

(ΔΔ L 141, ζ. 1), αηηηνινγηθή ζθέςε 8· 

- 93/22/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαΐνπ 1993, ζρεηηθά κε ηηο 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ (ΔΔ L 141, ζ. 27), 

αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 2, 5, 29, 32, 41 θαη 42; 

3) Σε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην δερζεί φηη νη αλσηέξσ παξαηεζείζεο 

νδεγίεο ή νξηζκέλεο απφ απηέο παξέρνπλ ζηνπο απνηακηεπηέο ή επελδπηέο ην 

δηθαίσκα λα απαηηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ιακβάλνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπο κέηξα επνπηείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

α) Παξάγεη ην δηθαίσκα ηνπ απνηακηεπηή ή επελδπηή λα αμηψλεη ηε ιήςε 

κέηξσλ επνπηείαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ άκεζα απνηειέζκαηα ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο πνπ έρεη θηλεζεί θαηά ηνπ θξάηνπο κέινπο, κε ζπλέπεηα λα πξέπεη 

λα κελ εθαξκνζηνχλ νη εζληθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο πξνζθξνχεη ην δηθαίσκα 

απηφ, 

ή  

β) επζχλεηαη ην θξάηνο κέινο, ην νπνίν δελ έρεη ζεβαζηεί ην δηθαίσκα απηφ 

ησλ απνηακηεπηψλ ή επελδπηψλ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ νδεγηψλ ζην εζσηεξηθφ 

δίθαηφ ηνπ, κφλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί αζηηθήο 

επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ; 

γ) Απνηειεί, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο κε 

παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζρεηηθά κε ηε ιήςε ησλ κέηξσλ επνπηείαο θαηάθσξε 

παξαβίαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ;» 

Δπί ησλ πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ  

 

[...]  

 

Δπί ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο  

25. Με ην πξψην εξψηεκά ηνπ, ην Bundesgerichtshof εξψηεζε θαη' νπζίαλ αλ ε 

νδεγία 94/19, θαζφζνλ επηβάιιεη, κε ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 2 έσο 5  ηε ιήςε 
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κέηξσλ επνπηείαο θαη ηελ ππνρξέσζε αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, απαγνξεχεη εζληθφ θαλφλα δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εζληθή 

αξρή επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο 

απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα 

ην εζληθφ δίθαην λα ζηεξεί απφ ηνπο ηδηψηεο αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ πιεκκεινχο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο 

ηεο αξρήο απηήο. (Σεκ: Με άιια ιόγηα,επηηξέπεηαη ν λνκνζεηηθόο πεξηνξηζκόο 

ηεο επζύλεο ηνπ δεκνζίνπ από πιεκκειή επνπηεία πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ; )  

26. Δπηβάιιεηαη ζπλαθψο λα ππνκλεζηεί φηη ζθνπφο ηεο νδεγίαο 94/19, 

αλεμαξηήησο ηνπ πνχ βξίζθνληαη νη θαηαζέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, 

είλαη ε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαζηνχλ κε δηαζέζηκεο νη θαηαζέζεηο ηνπο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ κεηέρεη 

ζε ζχζηεκα εγγπήζεσο θαηαζέζεσλ. 

27. Τν δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ησλ θαηαζεηψλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνη 1 θαη 6, ηεο νδεγίαο απηήο. Η 

παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεη ην κέγηζην πνζφ απνδεκηψζεσο πνπ 

κπνξεί λα αμηψζεη ν θαηαζέηεο, ελψ ε παξάγξαθνο 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

δηεπθξηλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε δχλαληαη, κε δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, λα 

παξάζρνπλ ζηνπο θαηαζέηεο απμεκέλε θαη πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ 

θαηαζέζεσλ . Τν άξζξν 7, παξάγξαθνο 6, ηεο νδεγίαο 94/19 επηβάιιεη ζηα 

θξάηε κέιε λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη θαηαζέηεο, γηα λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά 

ηνπο απνδεκηψζεσο, φπσο απηφ νξίδεηαη ηδίσο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3, 

κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ δηθαζηηθψο θαηά ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπήζεσο ησλ 

θαηαζέζεσλ. 

28. Καηά ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 2 έσο 5, ηεο ίδηαο νδεγίαο, νη αξκφδηεο αξρέο 

πνπ έρνπλ εθδψζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νθείινπλ, 

αθελφο, λα κεξηκλνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα εγγπήζεσο ησλ 

θαηαζέζεσλ, ψζηε ηα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ, θαη, 

αθεηέξνπ, λα αλαθαινχλ, ελδερνκέλσο, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5   

29. Σθνπφο ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 έσο 5, ηεο νδεγίαο 94/19 είλαη λα 

δηαζθαιηζηεί ζηνπο θαηαζέηεο φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα φπνπ έρνπλ ηελ 

θαηάζεζή ηνπο αλήθεη ζε ζχζηεκα εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ, ψζηε λα 

δηαθπιαρζεί ην δηθαίσκα απνδεκηψζεψο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζεζή 

ηνπο θαηαζηεί κε δηαζέζηκε, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηελ νδεγία 

απηή θαλφλεο θαη, ηδίσο, ζην άξζξν 7.. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο απηέο 

απνζθνπνχλ κφλν ζηε ζέζπηζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία 94/19. 

30. Όπσο επηζεκαίλεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππέβαιαλ ζην Γηθαζηήξην νη 

θπβεξλήζεηο θαη ε Δπηηξνπή, ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνχλ 

κε δηαζέζηκεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ νδεγία 94/19, ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 

2 έσο 5 ηεο νδεγίαο απηήο δελ παξέρεη ζηνπο θαηαζέηεο δηθαίσκα λα αμηψζνπλ 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ζεζπίζνπλ κέηξα επνπηείαο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

θαηαζεηψλ.  
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31. Η εξκελεία απηή ηεο νδεγίαο 94/19 ζπλάδεη κε ηελ εηθνζηή ηέηαξηε 

αηηηνινγηθή ζθέςε απηήο, θαηά ηελ νπνία, εθφζνλ ππάξρεη πξφβιεςε 

απνδεκηψζεσο ή πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ νξίδεη ε 

νδεγία, απνθιείεηαη επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ έλαληη 

ησλ θαηαζεηψλ. 

32. Δπνκέλσο, ζην πξψην εξψηεκα πξέπεη λα δνζεί ε απάληεζε φηη, εθφζνλ 

δηαζθαιίδεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ νδεγία 94/19 δηθαίσκα 

απνδεκηψζεσο, δελ κπνξεί λα δνζεί ε εξκελεία φηη ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 2 

έσο 5, απηήο απαγνξεχεη εζληθφ θαλφλα δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εζληθή αξρή 

επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο απνθιεηζηηθά 

πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα ην εζληθφ 

δίθαην λα ζηεξεί απφ ηνπο ηδηψηεο αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηεζαλ ιφγσ πιεκκεινχο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ηεο αξρήο 

απηήο.  

 

Δπί ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο 

33. Με ην δεχηεξν εξψηεκα, ην Βundesgerichtshνf εξσηά θαη` νπζίαλ αλ νη 

Οδεγίεο 77/780, 89/299 θαη 89/646, θαζφζνλ πεξηέρνπλ θαλφλεο πεξί επνπηείαο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απαγνξεχνπλ εζληθφ θαλφλα δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε 

εζληθή αξρή επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο 

απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα 

ην εζληθφ δίθαην λα κελ παξέρεη ζηνπο ηδηψηεο αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ πιεκκεινχο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο 

ηεο αξρήο απηήο. 

34. Δπηβάιιεηαη, ζπλαθψο, ε παξαηήξεζε φηη νη δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 

77/780, 89/299 θαη 89/646 ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Οδεγία 2000/12/EK ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαξηίνπ 2000, 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (ΔΔ L 126, ζει. 1), κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ζηελ νπνία πξνέβε ν 

θνηλνηηθφο λνκνζέηεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ νπζηαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

απηέο είραλ ππνζηεί. 

35. Οη ηξεηο απηέο Οδεγίεο εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 2 ηεο 

Σπλζήθεο ΔΚ (ην νπνίν, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, θαηέζηε άξζξν 47 παξ. 2 ΔΚ), 

θαηά ην νπνίν ην Σπκβνχιην εθδίδεη Οδεγίεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε κε κηζζσηψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

36. Απφ ηελ πξψηε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο 89/646, φπσο απηή 

επαλαιακβάλεηαη ζηελ ηέηαξηε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο 2000/12, 

πξνθχπηεη φηη ε Οδεγία απηή απνηειεί ην θχξην κέζν εγθαζηδξχζεσο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, ηφζνλ φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο φζν θαη 

ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

37. Απφ ηελ ηέηαξηε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο 89/646, φπσο απηή 

επαλαιακβάλεηαη ζηελ έβδνκε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο 2000/12, 

πξνθχπηεη φηη ε κεζφδεπζε πνπ επέιεμε ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο ζπλίζηαηαη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπζηαζηηθήο, αλαγθαίαο θαη επαξθνχο ελαξκνλίζεσο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
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ησλ ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθ` άπαμ 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ λα ηζρχεη ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα θαη ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο. 

38. Σε νξηζκέλεο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ησλ Οδεγηψλ, νη νπνίεο κλεκνλεχνληαη 

ζην δεχηεξν εξψηεκα, ππφ ηα ζηνηρεία α` θαη β`, δηαθεξχζζεηαη θαηά γεληθφ 

ηξφπν φηη ζθνπφο ηεο ελαξκνλίζεσο είλαη κεηαμχ άιισλ ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαζεηψλ. 

39. Δμάιινπ, νη Οδεγίεο 77/780, 89/299 θαη 89/646 επηβάιινπλ ζηηο εζληθέο 

αξρέο νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

40. Ωζηφζν, αληηζέησο πξνο φ,ηη ππνζηεξίδνπλ νη ελάγνληεο, απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο θαη απφ ην φηη ζθνπφο ησλ σο άλσ Οδεγηψλ είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, δελ ζπλάγεηαη νπσζδήπνηε φηη νη Οδεγίεο 

απηέο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία δηθαησκάησλ ππέξ ησλ θαηαζεηψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνχλ κε δηαζέζηκεο ιφγσ πιεκκεινχο 

αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ. 

41. Καη αξράο, επηβάιιεηαη ζπλαθψο ε παξαηήξεζε φηη νη Οδεγίεο 77/780, 

89/299 θαη 89/646 δελ πεξηέρνπλ θαλέλα ξεηφ θαλφλα πνπ λα ρνξεγεί ηέηνηα 

δηθαηψκαηα ζηνπο θαηαζέηεο. 

42. Πεξαηηέξσ, ε ελαξκφληζε πνπ πξνβιέπνπλ νη Οδεγίεο 77/780, 89/299 θαη 

89/646, ζεκέιην ησλ νπνίσλ είλαη ην άξζξν 57 παξ. 2 ηεο Σπλζήθεο, 

πεξηνξίδεηαη ζε φ,ηη είλαη νπζηψδεο, απαξαίηεην θαη επαξθέο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθ` άπαμ 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ λα ηζρχεη ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα θαη ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο. 

43. Ωζηφζν, ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ θαλφλσλ πεξί επζχλεο ησλ εζληθψλ 

αξρψλ έλαληη ησλ θαηαζεηψλ ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο αζθήζεσο ηεο 

επνπηείαο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε. 

44. Δμάιινπ, φπσο θαη ην γεξκαληθφ δίθαην, ην δίθαην νξηζκέλσλ θξαηψλ 

κειψλ δελ αλαγλσξίδεη επζχλε, έλαληη ησλ ηδησηψλ, ησλ εζληθψλ αξρψλ 

επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο αζθήζεσο 

ηεο επνπηείαο. Υπνζηεξίρζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ε θαλνληζηηθή απηή ξχζκηζε 

ζηεξίδεηαη ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο 

επνπηείαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη αξρέο ππνρξενχληαη λα πξνζηαηεχνπλ 

πιεζψξα ζπκθεξφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηαιέγεηαη ηδίσο ε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

45. Τέινο, ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο φξηζε, κε ηελ Οδεγία 94/19, ην ειάρηζην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ, ην νπνίν είλαη εγγπεκέλν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο θαηαζηνχλ κε δηαζέζηκεο ιφγσ πιεκκεινχο 

αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

46. Υπό ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, επηβάιιεηαη ε δηαπίζησζε όηη, όπσο 

επηζήκαλαλ ηα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

ππέβαιαλ ζην  Γηθαζηήξην, δελ πξέπεη λα δνζεί ζηηο Οδεγίεο 77/780, 89/299 

θαη 89/646 ε εξκελεία όηη παξέρνπλ ζηνπο θαηαζέηεο δηθαηώκαηα ζε 
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πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνύλ κε δηαζέζηκεο ιόγσ 

πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ εζληθώλ 

αξρώλ. 

47. Καηόπηλ ησλ ζθέςεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ζην δεύηεξν εξώηεκα πξέπεη 

λα δνζεί ε απάληεζε όηη νη Οδεγίεο 77/780, 89/299 θαη 89/646 δελ 

απαγνξεύνπλ εζληθό θαλόλα δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εζληθή αξρή επνπηείαο 

ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο απνθιεηζηηθά πξνο 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα ην εζληθό δίθαην 

λα ζηεξεί από ηνπο ηδηώηεο αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηεζαλ ιόγσ πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ηεο 

αξρήο απηήο. 

 

Δπί ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο 

48. Τν ηξίην εξώηεκα, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππό ηελ αίξεζε όηη ζα δνζεί 

ζεηηθή, ή ελ κέξεη ζεηηθή, απάληεζε ζηα δύν πξώηα εξσηήκαηα, αθνξά 

ελδερόκελε επζύλε ηνπ θξάηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηνπ θνηλνηηθνύ 

δηθαίνπ, ιόγσ πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ 

αξκόδησλ εζληθώλ αξρώλ. 

49. Από ηε λνκνινγία πξνθύπηεη όηη επζύλε ηνπ θξάηνπο ιόγσ 

παξαβάζεσο θαλόλα ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ πθίζηαηαη ηδίσο όηαλ ζθνπόο 

ηνπ θαλόλα πνπ παξαβηάζηεθε είλαη ε απνλνκή δηθαησκάησλ ζηνπο 

ηδηώηεο (βι. απνθάζεηο ηεο 5εο Μαξηίνπ 1996, C-46/1993 θαη C-48/1993, 

Βrasserie du pecheur θαη Factortame, Σπιινγή 1996, ζει. Ι-1029, ζθέςε 

51. απνθάζεηο ηεο 8εο Οθησβξίνπ 1996, C-178/1994, C-179/1994 θαη C-

188/1994 έσο C-190/1994, Dillenkofer θ.ιπ., Σπιινγή 1996, ζει. Ι-4845, 

ζθέςε 21, θαη ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 2003, C-63/2001, Evans, ε νπνία δελ 

έρεη αθόκε δεκνζηεπζεί ζηε Σπιινγή, ζθέςε 83). 

50. Από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηα δύν πξώηα εξσηήκαηα πξνθύπηεη 

όηη νη Οδεγίεο 94/19, 77/80, 89/299 θαη 89/646 δελ απνλέκνπλ δηθαηώκαηα 

ζηνπο θαηαζέηεο ζε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνύλ κε 

δηαζέζηκεο ιόγσ πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ 

αξκόδησλ εζληθώλ αξρώλ, εθόζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνβιεπόκελε ζηελ 

Οδεγία 94/19 απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηώλ. 

51. Υπό ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δόζεθαλ νη ελ ιόγσ απαληήζεηο, νη πξνπαξαηεζείζεο Οδεγίεο δελ 

ζεσξείηαη όηη απνλέκνπλ ζηνπο ηδηώηεο δηθαηώκαηα απνξξένληα από ηελ 

επζύλε ηνπ θξάηνπο ιόγσ παξαβηάζεσο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνύλ κε δηαζέζηκεο ιόγσ 

πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ εζληθώλ 

αξρώλ. 

Δπί ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ [...] 

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ην Γηθαζηήξην (νινκέιεηα) απνθαζίδεη: 
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1) Δθόζνλ δηαζθαιίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 94/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

30ήο Μαίνπ 1994, πεξί ησλ ζπζηεκάησλ εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, δελ 

κπνξεί λα δνζεί ζηηο παξ. 2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο απηήο ε 

εξκελεία όηη απαγνξεύεη εζληθό θαλόλα, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εζληθή αξρή 

επνπηείαο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο 

απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε 

απνηέιεζκα ην εζληθό δίθαην λα ζηεξεί από ηνπο ηδηώηεο αμίσζε πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ ιόγσ πιεκκεινύο αζθήζεσο ηεο 

επνπηείαο εθ κέξνπο ηεο αξρήο απηήο. 

2) Η πξώηε Οδεγία 77/780/EOK ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

1977, πεξί ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ε Οδεγία 89/299/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Απξηιίνπ 1989, ζρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, θαζώο θαη ε δεύηεξε Οδεγία 89/646/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1989, γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ 

λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 77/780, δελ απαγνξεύνπλ εζληθό θαλόλα, 

δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εζληθή αξρή επνπηείαο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα ην εζληθό δίθαην λα ζηεξεί από ηνπο ηδηώηεο 

αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ ιόγσ πιεκκεινύο 

αζθήζεσο ηεο επνπηείαο εθ κέξνπο ηεο αξρήο απηήο. 

 

--------------------------------- 

 

Παρατηρήσεις 

Με αθνξκή ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ, θξνλνχκε φηη αληηκεησπίζζεθαλ 

θαη εδφζεζαλ απαληήζεηο ζηα εμήο δεηήκαηα: 

1. Τν Κξάηνο έρεη αλακθηβφισο επζχλε απφ ηελ κή (έγθαηξε ή πιήξε) 

ελζσκάησζε θαλφλσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ 

απνηέιεζκα ηεο παξάιεηςεο ήηαλ ε δεκία ηδηψηε απφ ηελ αδπλακία ηνπ λα 

έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε έλα ζχζηεκα απνδεκίσζεο θαηαζεηψλ, δηθαίσκα 

πνπ ζα  παξείρε ζε απηφλ ν εζληθφο λφκνο εάλ είρε ελαξκνληζζεί κε ηελ 

Οδεγία 94/19.  

2. Σηελ σο άλσ επζχλε αληηζηνηρεί δηθαίσκα ηνπ ηδηψηε λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε απφ ην Κξάηνο ιφγσ ηεο παξαιείςεσο ελζσκάησζεο ή 

πιεκκεινχο ελζσκάησζεο, δηφηη νη ζρεηηθέο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνπλ φηη νη θαηαζέηεο ζα έρνπλ επζέσο δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

θαηά ελφο ζπζηήκαηνο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ.  

3. Η πξνβιεπνκέλε απφ ηελ Οδεγία 94/19 επζεία θαη κέρξηο νξηζκέλνπ νξίνπ 

αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ θαηαζέηνπ θαηά ηνπ θάζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, εθ φζνλ απηφ πθίζηαηαη, θαίλεηαη λα ελεξγεί 
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πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επζχλε ηνπ 

Κξάηνπο (κέζσ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ) απφ ηπρφλ πιεκκειή άζθεζε ηεο επνπηείαο, ε νπνία ζπλδέεηαη 

αηηησδψο κε ηελ πεξηέιεπζε ελφο πηζησηηθνχ ηδχκαηνο ζε θαηάζηαζε 

αθεξεγγπφηεηαο.  

4. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνπλ 

ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα εγγπήζεσο ησλ θαηαζέζεσλ επελδπηψλ είλαη 

ζθφπηκνο: Αθ’ ελφο εδξαηψλεηαη αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηνπο θαηαζέηεο σο 

πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ απνδεκησηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο,  αθ’ εηέξνπ 

απνζαξξχλεηαη ε action popularis ππέξ ηδησηψλ θαηαζεηψλ κε απνδεηθηέν 

δήηεκα ην θαηά πφζνλ ε πιεκκειήο επνπηεία είλαη δπλαηφλ λα ζπλδέεηαη 

αηηησδψο κε ηελ ζπλδξνκή ησλ ζνβαξψλ φξσλ θαη πξνππνζέζεσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

(πεξηπηώζεηο δόινπ δελ εμεηάδνληαη ελ πξνθεηκέλσ) 

5. Καη’ απνηέιεζκα θαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ηδηψηε θαηαζέηε, απηφο έρεη 

αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ην Κξάηνο εάλ ην ηειεπηαίν δελ έρεη ζεζπίζεη ή 

έρεη ζεζπίζεη πιεκκειψο ζχζηεκα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, θαηά ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 94/19. Απηφ είλαη θαη ην φξην ηεο πνηνηηθήο 

επζχλεο ηνπ Κξάηνπο. Τν φξην ηεο πνζνηηθήο επζχλεο θαη ηεο αληίζηνηρεο 

αμίσζεο ηνπ ηδηψηε είλαη ζήκεξα ην πνζφ ησλ 20.000 επξψ, ην νπνίν ζα 

απνιάκβαλε ν θαηαζέηεο εάλ είρε πξφζβαζε ζην εζληθφ ηνπ ζχζηεκα 

θαηαζέζεσλ. Δάλ ην Κξάηνο ήδε κεξίκλεζε ψζηε ην ζχζηεκα απηφ λα 

πθίζηαηαη ζην εζληθφ δίθαην, ν ηδηψηεο δελ ζα δχλαηαη λα ζηξαθεί θαηά 

ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηνπ γηα αμίσζε πεξαηηέξσ 

απνδεκίσζεο ιφγσ πιεκκεινχο επνπηείαο (θαη ππφ ηελ αζηηθνχ δηθαίνπ 

παξαδνρή βέβαηα φηη ε πιεκκέιεηα απηή πξνθάιεζε ή ζπλέβαιε ζηελ 

δεκία ηνπ απφ ηελ πηψρεπζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο).  

6. Τν ΓΔΚ βεβαίσο είρε έλα πξφζζεην δεδνκέλν ζηελ ππφζεζε: 

Αληηκεηψπηζε ξεηή δηάηαμε ηνπ γεξκαληθνχ λφκνπ πνπ απήιαζζε ην 

γεξκαληθφ δεκφζην απφ ηελ πεξαηηέξσ επζχλε απφ πιεκκειή επνπηεία θαη 

έθξηλε φηη απηή δελ ήηαλ αληίζεηε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Δλ φςεη ηεο 

εηθνζηήο ηέηαξηεο αηηηνινγηθήο ζθέςεο ηεο Οδεγίαο πνπ παξαηέζεθε 

αλσηέξσ, δελ θαίλεηαη φηη ξεηή δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα θαηαιήμεη ν εξκελεπηήο ζην απνηέιεζκα απηφ.  

7. Ο έιιελαο λνκνζέηεο ελζσκάησζε ηελ Οδεγία εγθαίξσο κε ηνλ λ. 

2324/1995 ν νπνίνο ελ ζπλερεία ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε 

ηνλ ηζρχνληα ζήκεξα λ 2832/2000. Η ιήςε κέηξσλ επνπηείαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ην ελδερφκελν αθαίξεζεο 

ηεο αδείαο ιφγσ κή ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 10 ηνπ λ. 2832/2000. Τν άκεζν θαη επζχ δηθαίσκα ηνπ 

θαηαζέηε λα απαηηήζεη ηελ απνδεκίσζε πνπ εγγπάηαη ην Τακείν Δγγχεζεο 

Καηαζέζεσλ (ΤΔΚ) πξνβιέπεηαη θαη νξηνζεηείηαη απφ ηα άξζξα 5 θαη 6 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Υπφ ηηο αλσηέξσ πξνππνζέζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλσηέξσ ζθέςεηο ηνπ ΓΔΚ ε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 94/19 είλαη 

πιήξεο. Ωο εθ ηνχηνπ ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

πεξαηηέξσ επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ ιφγσ επνπηηθήο πιεκκέιεηαο ζα πξέπεη 

λα γίλεη δεθηφο θαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα 
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ηνπ ΓΔΚ (πεξηπηψζεηο δνιηφηεηαο βεβαίσο πνπ ζα εθέιθπαλ επζχλε εθ 

ηνπ άξζξνπ 105 ΔηζΝΑΚ δελ εμεηάδνληαη ελ πξνθεηκέλσ) θαη 

αλεμαξηήησο ξεηήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο πνπ απνθιείεη ηέηνηα 

επζχλε. 

8. Φξήζηκεο ζα ήηαλ θαη αλαινγηθέο ζθέςεηο γηα ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο 

επελδπηψλ, ππφ ηελ πξνππφζεζε ηεο επαξθνχο ελζσκάησζήο ηνπ ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην.  

 




