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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-509/07 
 

Luigi Scarpelli κατά NEOS Banca SpA 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΩΝ 

∆εν απαιτείται η ύπαρξη σχέσεως αποκλειστικότητας µεταξύ προµηθευτή και πιστωτικού φορέα 

Η οδηγία σχετικά µε την καταναλωτική πίστη 1, προβλέπει, αφενός, το δικαίωµα του 
καταναλωτή να στραφεί κατά του πιστωτικού φορέα, σε περίπτωση µη εκπληρώσεως ή 
πληµµελούς εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του προµηθευτή των αγαθών ή υπηρεσιών και, 
αφετέρου, εξαρτά το εν λόγω δικαίωµα από ορισµένες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων  
συγκαταλέγεται η ύπαρξη σχέσεως αποκλειστικότητας µεταξύ του πιστωτικού φορέα και του 
προµηθευτή. 

Ο L. Scarpelli αγόρασε, το 2003, ένα αυτοκίνητο και υπέγραψε, µαζί µε τη σύµβαση αγοράς του 
αυτοκινήτου, έντυπο – δοθέν από τον πωλητή – αιτήσεως παροχής δανείου από τη NEOS Banca. 
Έχοντας καταβάλει εξ ιδίων στον πωλητή το ποσό των 10 000 ευρώ και έχοντας λάβει δάνειο 
ποσού 19 130 ευρώ, άρχισε την αποπληρωµή του χορηγηθέντος δανείου καταβάλλοντας δόσεις 
των 402 ευρώ. Μολονότι είχε καταβάλει 24 δόσεις (9 648 ευρώ, πλέον 130 ευρώ για 
προµήθεια), το αυτοκίνητο δεν του είχε ακόµη παραδοθεί. Για τον λόγο αυτό, ο L. Scarpelli 
διέκοψε την καταβολή των δόσεων, άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής του 
υπολοίπου ποσού (περίπου 15 000 ευρώ), που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της τράπεζας, και 
ζήτησε την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.  

Το Tribunale di Bergamo απηύθυνε στο ∆ικαστήριο ερώτηµα ως προς το αν η ύπαρξη ρήτρας 
αποκλειστικότητας µεταξύ του πιστωτικού φορέα και του προµηθευτή είναι απαραίτητη 
προκειµένου ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση µη εκπληρώσεως των 
υποχρεώσεων του προµηθευτή, να στραφεί δικαστικώς κατά του πιστωτικού φορέα και να 

                                                 
1 Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (ΕΕ 1987, L 42, 
σ. 48), ειδικότερα το άρθρο 11. 



ζητήσει τη λύση της συµβάσεως χρηµατοδοτήσεως και την επιστροφή των καταβληθέντων 
ποσών.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, καταρχάς, ότι η οδηγία εκδόθηκε µε τον διττό σκοπό να 
εξασφαλίσει, αφενός, τη δηµιουργία κοινής αγοράς στον τοµέα της καταναλωτικής πίστεως και, 
αφετέρου, την προστασία των καταναλωτών που συνάπτουν τέτοιες συµβάσεις πιστώσεως.   

Εν συνεχεία, κατά το ∆ικαστήριο, η οδηγία προβλέπει µια κατ’ ελάχιστο όριο εναρµόνιση στον 
τοµέα της καταναλωτικής πίστεως. Συνεπώς, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν 
ευνοϊκότερες για τους καταναλωτές ρυθµίσεις, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν έναντι του 
πιστωτικού φορέα ευρύτερες αξιώσεις από τις συνήθως προβλεπόµενες από τη σύµβαση.  

Η εξάρτηση της ασκήσεως του δικαιώµατος του καταναλωτή να στραφεί κατά του πιστωτικού 
φορέα από την προϋπόθεση της υπάρξεως ρήτρας αποκλειστικότητας µεταξύ πιστωτικού φορέα 
και προµηθευτή αντιβαίνει στον σκοπό της οδηγίας, που συνίσταται, πρωτίστως, στην 
προστασία του καταναλωτή ως του ασθενέστερου συµβαλλοµένου. 

Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας προβλέπουν τη δυνατότητα του 
καταναλωτή να στραφεί κατά του πιστωτικού φορέα, προκειµένου να επιτύχει τη λύση της 
συµβάσεως χρηµατοδοτήσεως και την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, η οδηγία δεν 
επιβάλλει κάποια πρόσθετη προϋπόθεση, ήτοι την ύπαρξη σχέσεως αποκλειστικότητας 
µεταξύ πιστωτικού φορέα και προµηθευτή. 

Αντιθέτως, η συνδροµή της εν λόγω προϋποθέσεως είναι απαραίτητη για την άσκηση περαιτέρω 
δικαιωµάτων του καταναλωτή, µη προβλεποµένων από τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου 
που διέπουν τις συµβατικές σχέσεις, όπως του δικαιώµατος αποκαταστάσεως της ζηµίας που ο 
καταναλωτής υπέστη λόγω µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του προµηθευτή.  

Συνεπώς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ προµηθευτή και 
πιστωτικού φορέα βάσει της οποίας η πίστωση παρέχεται αποκλειστικά από τον συγκεκριµένο 
πιστωτικό φορέα στους πελάτες του προµηθευτή δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του 
δικαιώµατος του καταναλωτή να στραφεί κατά του πιστωτικού φορέα σε περίπτωση µη 
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του προµηθευτή, προκειµένου ο καταναλωτής να επιτύχει 
τη λύση της συµβάσεως χρηµατοδοτήσεως και τη συνακόλουθη επιστροφή των 
καταβληθέντων στον πιστωτικό φορέα ποσών. 

 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DE, EL, EN, ES, FR, IT, HU, PL, SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-509/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-509/07

