
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών (ΑΚ 178) 

§1. Γενικά ......................................................................................................... 17 

Ι. Η λειτουργία της διατάξεως ως φραγμού στην ελευθερία δια-
πλάσεως των ιδιωτικών έννομων σχέσεων.............................................. 17 

ΙΙ. Το άρθρο 178 ως γενική ρήτρα ................................................................ 19 

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως ............................................................. 23 

IV. Οριοθέτηση ................................................................................................ 26 
1. Έναντι του άρθρου 174 ΑΚ ............................................................... 26 
2. Έναντι των περί της αρχής της καλής πίστεως διατάξεων 

(ΑΚ 200, 288, 281) ............................................................................... 29 
3. Σε σχέση με τις περί απάτης και απειλής διατάξεις (ΑΚ 147 

επ., 150 επ.) .......................................................................................... 31 
4. Σε σχέση με το άρθρο 919 ΑΚ ........................................................... 33 
5. Σε σχέση με την καταδολίευση δανειστών (ΑΚ 939 επ.) ................ 34 
6. Σε σχέση με τον έλεγχο των καταχρηστικών ΓΟΣ (άρθρ. 2§6 

ν. 2251/1994) ......................................................................................... 35 
7. Σε σχέση με την περί αθεμίτου ανταγωνισμού γενική ρήτρα 

(άρθρ. 1 του ν. 146/1914)..................................................................... 38 

§2. Έννοια των χρηστών ηθών και κριτήρια προσδιορισμού του 
περιεχομένου της ...................................................................................... 41 

Ι. «Αι ιδέαι του εκάστοτε κατά την γενικήν αντίληψιν χρηστώς και 
εμφρόνως σκεπτομένου κοινωνικού ανθρώπου» ................................... 41 

ΙΙ. Η κρατούσα κοινωνική ηθική ................................................................... 43 

ΙΙΙ. Η δημόσια τάξη .......................................................................................... 45 

IV. Οι γενικές δικαιοηθικές αρχές ................................................................. 48 

V. Το ζήτημα της τριτενέργειας των συνταγματικών διατάξεων στο 
πεδίο των ιδιωτικών έννομων σχέσεων ................................................... 50 



Περιεχόμενα 12 

VI. Η μεταβλητότητα των χρηστών ηθών ....................................................... 64 

§3. Το πραγματικό της αντιθέσεως στα χρηστά ήθη .................................. 67 

Ι. Η «κινητή σχέση» των διαφόρων κριτηρίων διαγνώσεως της 
ανηθικότητας .............................................................................................. 67 

ΙΙ. Βασικές διακρίσεις των ανήθικων δικαιοπραξιών – Το υποκει-
μενικό στοιχείο στο πραγματικό του άρθρου 178 ΑΚ ........................... 70 
1. Ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου («ενδογενής») και α-

νηθικότητα λόγω των περιστάσεων («εξωγενής») ........................... 70 
2. Ανηθικότητα έναντι του αντισυμβαλλομένου και ανηθικότη-

τα έναντι τρίτων ή της ολότητας ......................................................... 74 

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος διαγνώσεως της αντιθέσεως στα χρηστά ήθη ........... 77 

IV. Βάρος αποδείξεως και αναιρετικός έλεγχος .......................................... 79 

§4. Η συγκεκριμενοποίηση της αντιθέσεως στα χρηστά ήθη μέσω 
της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων ............................... 83 

Ι. Βασική ιδέα ................................................................................................ 83 

ΙΙ. Προστασία του αντισυμβαλλομένου ........................................................ 87 
1. ∆ιαφύλαξη του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως σε ζητήματα 

απολύτως ελεύθερης επιλογής του προσώπου ................................. 87 
2. Αποδοκιμασία της εμπορευματοποιήσεως αποφάσεων ανα-

γόμενων στη σφαίρα της απόλυτης ελευθερίας του προσώ-
που ή την άσκηση του επιβαλλόμενου από την ηθική καθή-
κοντος.................................................................................................... 88 

3. Υπέρμετρη επιβάρυνση (Überforderung) του συναλλακτικά 
ασθενέστερου μέρους (ιδίως του εγγυητή) ....................................... 89 

ΙΙΙ. Προστασία των συμφερόντων τρίτων ...................................................... 94 
1. Ματαίωση ήδη θεμελιωμένων ενοχικών απαιτήσεων τρίτων ......... 95 
2. ∆ιακινδύνευση των περιουσιακών συμφερόντων των δανει-

στών ....................................................................................................... 96 
3. Κατάχρηση της θέσεως εμπιστοσύνης έναντι τρίτου ....................... 97 
4. Συμφωνία περί μη θεματισμού σε δημόσιο πλειστηριασμό 

(pactum de non licitando) ................................................................... 98 

IV. Προστασία των συμφερόντων της ολότητας ........................................... 99 
1. Προσβολή της συνταγματικής τάξεως ............................................. 100 



Περιεχόμενα 13 

2. ∆ιατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους και των 
υπηρεσιών του .................................................................................... 101 

3. ∆ιατάραξη της οικονομικής τάξεως................................................. 102 
4. Προσβολή των αρχών της σεξουαλικής ηθικής και της οικο-

γενειακής τάξεως ............................................................................... 102 
5. Αντίθεση στο επαγγελματικό ήθος .................................................. 108 

§5. Έννομες συνέπειες ................................................................................. 111 

Ι. Το είδος της ακυρότητας ......................................................................... 111 
1. Κανόνας η απόλυτη ακυρότητα ........................................................ 111 
2. Κατ’ εξαίρεση σχετική ακυρότητα ................................................... 112 

ΙΙ. Η έκταση της ακυρότητας ....................................................................... 115 
1. Ο κανόνας της ολικής ακυρότητας και η δυνατότητα μειώ-

σεως της υπέρμετρης επιβαρύνσεως στο προσήκον μέτρο ........... 115 
2. Το ζήτημα της επεκτάσεως της κατ’ ΑΚ 178 ακυρότητας και 

στις εκποιητικές δικαιοπραξίες ....................................................... 121  

ΙΙΙ. Αποζημίωση.............................................................................................. 123 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
Οι καταδυναστευτικές συμβάσεις (AK 179 I) 

§6.  Η μεταξύ των δύο ειδικών πραγματικών του άρθρου 179 σχέση ...... 125 

Ι. Οι ρυθμιζόμενες στο άρθρο 179 δύο ειδικότερες μορφές ανήθι-
κης δικαιοπραξίας ................................................................................... 125 

ΙΙ.  Η εσωτερική τελολογική συνάφεια μεταξύ των δύο πραγματικών .... 127 

ΙΙΙ. Η προσέγγιση και των καταδυναστευτικών συμβάσεων από τη 
σκοπιά της γενικής περί καταχρήσεως της συμβατικής ελευθε-
ρίας αρχής................................................................................................. 129 

§7. Η καταδυναστευτική δικαιοπραξία ...................................................... 131 

Ι. Έννοια ...................................................................................................... 131 

ΙΙ. Οριοθέτηση του πραγματικού της καταδυναστεύσεως ........................ 132 
1. Περιορισμοί της προσωπικής ελευθερίας ....................................... 132 
2. Περιορισμοί της ελευθερίας προς οικονομική δράση ................... 135 

ΙΙΙ. Η ratio της απαγορεύσεως ...................................................................... 138 
1. Η οικονομική κατωτερότητα του υποβαλλόμενου στην κατα-

δυναστευτική ρύθμιση συμβαλλομένου ........................................... 138 



Περιεχόμενα 14 

2. Η άδικη μεταξύ των μερών κατανομή των συμβατικών πλεο-
νεκτημάτων ......................................................................................... 141 

3. Η απαγόρευση του άρθρου 179 Ι από τη σκοπιά των συνταγ-
ματικών αξιολογήσεων ..................................................................... 143 

IV. Κριτήρια συγκεκριμενοποιήσεως του στοιχείου της υπέρμετρης 
δεσμεύσεως .............................................................................................. 145 

V. Έννομες συνέπειες ................................................................................. 152 
1. Το είδος της ακυρότητας ................................................................... 152 
2. Η έκταση της ακυρότητας ................................................................. 153 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η καταπλεονεκτική δικαιοπραξία (ΑΚ 179 ΙΙ) 

§8.  Γενικά ....................................................................................................... 157 

Ι.  Σχέση με τη γενική ρήτρα και τα άρθρα 404, 405 ΠΚ ......................... 157 

ΙΙ.  Οι σπουδαιότερες μορφές εμφανίσεως της καταπλεονεκτήσεως 
στην πράξη ................................................................................................ 161 

§9.  Τα στοιχεία του πραγματικού της καταπλεονεκτήσεως .................... 167 

Ι. Η προφανής δυσαναλογία ...................................................................... 167 
1. Έννοια και κριτήρια της προφανούς δυσαναλογίας ..................... 168 
2. Η ρήτρα προσθέσεως ........................................................................ 174 
3. Ειδικότερα προβλήματα από τη νομολογία .................................... 175 
α.  Το πρόσθετο τίμημα στην πώληση ακινήτου ............................. 175 
β.  Το καταπλεονεκτικό σύμφωνο εξωνήσεως ................................ 176 
γ.  Η διαπίστωση της προφανούς δυσαναλογίας στον συμβι-
βασμό ............................................................................................. 177 

4. Το ζήτημα του χρόνου υπάρξεως της προφανούς δυσαναλο-
γίας ...................................................................................................... 178 

5.  Το πρόβλημα της συμπληρώσεως της παροχής του καταπλε-
ονέκτη ................................................................................................. 181 

ΙΙ. Η συναλλακτικά δυσμενής θέση του καταπλεονεκτούμενου .............. 184 
1. Η ανάγκη ............................................................................................ 189 
2. Η κουφότητα και η απειρία .............................................................. 195 

ΙΙΙ. Το στοιχείο της εκμεταλλεύσεως ........................................................... 198 



Περιεχόμενα 15 

§10. Έννομες συνέπειες ................................................................................. 205 

Ι. Το είδος του ανισχύρου της καταπλεονεκτικής δικαιοπραξίας .......... 205 
1. Η τελολογικά επιβαλλόμενη σχετικότητα του ελαττώματος 

της καταπλεονεκτικής δικαιοπραξίας ............................................. 206 
2. Η παραίτηση από το δικαίωμα επικλήσεως της ακυρότητας ........ 208 
3. Το ζήτημα της υποβολής του δικαιώματος επικλήσεως της 

ακυρότητας σε αποσβεστική προθεσμία ......................................... 210 

ΙΙ. Η έκταση της κατ’ ΑΚ 179 ΙΙ ακυρότητας ............................................. 212 
1. Το ζήτημα της μερικής ακυρότητας της καταπλεονεκτικής 

δικαιοπραξίας .................................................................................... 212 
α.  Το πρόβλημα του κατ’ αρχήν δυνατού της μερικής ακυρό-
τητας ............................................................................................... 213 

β.  Η εφαρμογή του άρθρου 181 στην καταπλεονέκτηση .............. 216 
γ.  Το πρόβλημα της δυνατότητας δικαστικής αναπροσαρμο-
γής της παροχής του καταπλεονέκτη .......................................... 218 

2. Το ζήτημα της επεκτάσεως της κατ’ ΑΚ 179 ΙΙ ακυρότητας 
και στις εκποιητικές δικαιοπραξίες ................................................. 220 

3. Το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 907§1 και στην παρο-
χή του καταπλεονέκτη ....................................................................... 223 

ΙΙΙ. Οι συνέπειες της κατ’ ΑΚ 179 ΙΙ ακυρότητας ως προς τους τρίτους .. 228 
1. Η ανάγκη προστασίας των καλόπιστων τρίτων  ............................. 228 
2. Η προστασία των καλόπιστων τρίτων μέσω του άρθρου 281 

ΑΚ ....................................................................................................... 232 

Βιβλιογραφία .................................................................................................... 235 

Αλφαβητικό Ευρετήριο ................................................................................... 255 


