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I. Ειζαγυγικά 

Καίξηαο ζεκαζίαο
1 γηα ην ηδησηηθό καο δίθαην δηάηαμε απνηειεί ε ΑΚ 177, 

θαζ’ όζνλ «εληάζζεηαη ζηηο δηαηάμεηο εθείλεο πνπ ζπγθξνηνύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ 

αζηηθνύ δηθαίνπ»
2
. ηε δηάηαμε απηή πεξηθιείεηαη κηα από ηηο ζπληζηακέλεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνύ καο δηθαίνπ, εμίζνπ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θαζόινπ δηθαηηθό 

ζύζηεκα κε ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ αξρή ηεο θαιόπηζηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ελνρώλ ή ηελ αξρή ηεο απαγόξεπζεο θαηάρξεζεο 

δηθαηώκαηνο. ηε δηα ηνπ λόκνπ ζηέξεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ ηδησηώλ λα 

πεξηνξίδνπλ κε ηελ θαηάξηηζε δηθαηνπξαμηώλ ηελ εμνπζία δηάζεζεο ησλ 

απαιινηξησηώλ δηθαησκάησλ ηνπο, αλαγλσξίδεη ε επηζηήκε ηε λνκνζεηηθή 

θαζηέξσζε κηαο γεληθήο ειεπζεξίαο, έλα 

«liberales Essentiale», δηαηξέρνπζαο ην πεξηνπζηαθό δίθαην
3
. Ζ θαζηεξνύκελε 

κάιηζηα απηή ειεπζεξία ζεσξήζεθε ηόζν ζεκαληηθή, ώζηε ε δηάηαμε πνπ ηελ 

θαηνρπξώλεη, ήηνη ε ΑΚ 177, λα κελ επηδέρεηαη, ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο 

ζπγγξαθείο, πεξαηηέξσ λνκνινγηαθή δηάπιαζε
4
. 

 
(*) Σν παξόλ θείκελν απνηειεί απόζπαζκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο 

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

1
 Πεξί ηεο ζπνπδαηόηεηαο απηήο βι. Σεκαληήρα, Γεληθέο Αξρέο, ζ.589: «Γηάηαμε κε 

εληειώο ηδηαίηεξε ζεκαζία» ˙ Σπσρηδάθε, Ξέληνλ Εέπνπ ΗΗΗ, ζ. 387επ. : «Έρεη αλαρζεί ζε γεληθή 
αξρή ηνπ δηθαίνπ» ˙ Καράζες, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν

1
, άξζξ. 177 αξ. 6: «Ζ δηάηαμηο είλαη 

ζεκειηώδεο.» ˙ Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν
2
, άξζξ. 177 αξ.2: «Ζ ΑΚ 177 απνηειεί 

κηα εθ ησλ ζεκειησδέζηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ». 
2
 Αρταληφηάθες, Αξκ 1993, ζ.1088. 

3
 Βι. Κηηζαρά, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο, ζ.31. 

4
 Κηηζαράς, ό.π. 
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II. Δικαιοπολιηικοί ζηόσοι ηηρ ΑΚ 177 

Μνινλόηη γίλεηαη δεθηό όηη ε ΑΚ 177 ζεζπίδεη θαλόλα πνιπιεηηνπξγηθό, 

εληνύηνηο δελ επηθξαηεί νκνθσλία σο πξνο ηνλ ζθνπό πνπ ππεξεηεί. Ωο εθ ηεο 

πνιπζήκαληεο θαη ππθλήο δνγκαηηθνύ λνήκαηνο δηαηύπσζήο, δελ πξνθύπηεη θαηά 

άκεζν ηξόπν πνηα είλαη ε ratio ηεο ΑΚ 177. Παξά ηηο αληηθξνπόκελεο δηαηππσζείζεο 

απόςεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη ε ελ ιόγσ δηάηαμε, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε ΑΚ 177 αλήθεη ζηηο δηαξζξσηηθέο γηα ηελ εζσηεξηθή δεκόζηα ηάμε 

(ΑΚ 33) δηαηάμεηο θαη σο εθ ηνύηνπ απνθιείεηαη ε εθαξκνγή αληίζεηεο πξνο απηήλ 

δηάηαμεο αιινδαπνύ δηθαίνπ
5,6

. 

Καηά κία επξέσο ππνζηεξηδόκελε γλώκε, ζθνπόο ηεο ΑΚ 177 είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη δε ηεο ειεύζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ
7
. Δηδηθόηεξα, νη ζηαζώηεο ηεο απόςεσο απηήο 

ζεσξνύλ όηη κε ηελ ΑΚ 177 θπξώλεηαη ε ειεπζεξία ελέξγεηαο ηνπ πξνζώπνπ σο 

πξνο ηε δηάζεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ
8
. Αληηκεησπίδεηαη, έηζη, ε εμνπζία δηάζεζεο σο 

έλα από ηα ζεκειησδέζηεξα αηνκηθά δηθαηώκαηα κε ηελ επίθιεζε κάιηζηα ησλ 

ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Όκσο, αλ ζθνπόο ηεο δηάηαμεο ήηαλ πξαγκαηηθά ε πξνάζπηζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ πξνζώπνπ, ν λνκνζέηεο ζα έπξεπε λα πιήμεη κε αθπξόηεηα θαη ηελ 

ελνρηθή δηθαηνπξαμία, κε ηελ νπνία ν δηθαηνύρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

κελ δηαζέζεη ην δηθαίσκά ηνπ
9
. Αληηζέησο, ν λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη ην ηζρπξό ησλ 

δηθαηνπξαθηηθώλ απαγνξεύζεσλ παξέρνληαο κάιηζηα δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε απαγόξεπζε παξαβηαζζεί. πγθεθξηκέλα, ν δηθαζηηθόο 

εμαλαγθαζκόο ζε θαηαβνιή κίαο, ελδερνκέλσο, κεγάινπ ύςνπο ρξεκαηηθήο 

απνδεκίσζεο, ηνλ νπνίν κπνξεί λα πεηύρεη ν ππέξ νπ ε απαγόξεπζε, όπσο εύζηνρα 

παξαηεξείηαη
10

, δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ 

επηδίσμε απνηειεί ε πξνάζπηζε ηεο «εμνπζίαο δηάζεζεο» ηνπ αηόκνπ. 
 

 

 

5
 Βι. Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

2
, άξζξ. 177 αξ. 2 θαη εθεί παξαπνκπέο. 

Αληίζεηε ε Πούιοσ, ό.π., ζ. 51-52, ε νπνία ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Δίλαη ππεξβνιηθή όκσο ε 
άπνςε πνπ δέρεηαη όηη ε ζεκαζία ηεο αξρήο ηνπ ΑΚ 177 είλαη ηόζν βαζηθή θαη ζεκειηώδεο, ώζηε ε 
εθαξκνγή αληίζεηνπ αιινδαπνύ θαλόλα δηθαίνπ ζα έζηγε ηε δεκόζηα ηάμε ηνπ forum.».  

6
 Πεξί ηεο δεκόζηαο ηάμεο ζην η.δ.δ. ελδεηθηηθά βι. Βρέιιε , Ηδησηηθό Γηεζλέο Γίθαην

3
, ζει. 

123 επ. 
7
 ηελ ειιεληθή ζεσξία ππέξκαρνο ηεο άπνςεο απηήο ν Κορλειάθες, Καηαπηζηεπηηθή 

εθρώξεζε ησλ απαηηήζεσλ, ζει. 108. 
8
 Βι. Βαζραθοθοίιε, ΔΡΝΟΜΑΚ, άξζξ. 177 αξ.2, ν νπνίνο ζπγθαηαιέγεη θαηά ηελ 

απαξίζκεζε ησλ ζθνπώλ ηεο δηάηαμεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηνπ δηθαηνύρνπ, ρσξίο εληνύηνηο λα παξαζέηεη επηρεηξεκαηνινγία επ’ απηήο.  

9
 Πούιοσ, ό.π., §4, ζει.38. Οκνίσο θαη ν Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

2
, 

άξζξ. 177, αξ. 3, όπνπ γξάθεη: « Πξόθεηηαη όκσο γηα άπνςε πξνθαλώο ππεξβαίλνπζα (θαη ελ 
πνιινίο αληηθάζθνπζα πξνο) ηνλ ζθνπό ηεο ΑΚ 177….». 

10
 Κηηζαράς, Σξηηελέξγεηα δηθαηνπξαθηηθήο απαγόξεπζεο δηάζεζεο ;,Γ 1995,ζ.1213. 
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Δπηπιένλ, πξόζθνξε ζεκειίσζε πξνο αληίθξνπζε ηεο παξαπάλσ άπνςεο, 

καο παξέρεη ε ΑΚ 466, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε –παξά ηελ απαγόξεπζε – δηάζεζε 

απαίηεζεο είλαη άθπξε, αλ ζπκθσλήζεθε κεηαμύ δαλεηζηή θαη νθεηιέηε ην 

αλεθρώξεην. Μάιηζηα, ρξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο ην γεγνλόο όηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

pactum de non cedendo, αθελόο ε αλππαξμία πιηθήο ππόζηαζεο ηεο απαίηεζεο, θαη 

αθεηέξνπ ε κε πξόβιεςε ζπζηήκαηνο ηππηθήο δεκνζηόηεηαο ησλ εθρσξήζεσλ, 

θαζηζηνύλ ην πξόβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηξίησλ ηδηαίηεξν έληνλν. Μνιαηαύηα, ν 

λόκνο «αδηαθνξεί» γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξίησλ (βι. όκσο ΑΚ 466 εδ.β’) θξίλνληαο 

ηε ζπκθσλία δαλεηζηή θαη νθεηιέηε γηα ην αλεθρώξεην σο άμηα κεγαιύηεξεο 

πξνζηαζίαο
11

. 

Σέινο, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζζεί όηη ε πξνβιεκαηηθή ηεο ΑΚ 

177 δελ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθόηεηαο αιιά αλήθεη ζην 

πεξηνπζηαθό δίθαην θαη σο ηέηνηα ζπλαξηάηαη ιεηηνπξγηθώο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηώκαηόο ζηελ «ηδηνθηεζία» (άξζξν 17§1 )
12,13

, εθ ηεο νπνίαο απνξξέεη θαη ε 

εμνπζία ειεύζεξεο δηαζέζεώο ηεο
14

. Ο θνξέαο ηνπ δηθαηώκαηνο ζπλνκνινγώληαο 

«πεξηνξηζκό» ζηελ εμνπζία δηάζεζήο ηνπ –ζπλήζσο έλαληη αληαιιάγκαηνο- θάλεη 

ρξήζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, ηελ αζθεί. πλεπώο, ζπλάγεηαη, κε επθξίλεηα, πσο απνηειεί 

δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ ηξίησλ (θαη κόλνλ) ην αλ ζα επηηξαπεί ζηνλ δηθαηνύρν λα 

αζθεί ηελ εμνπζία ηνπ απηή απεξηόξηζηα ή όρη θαη κε πνηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο
15

. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζθέςεσλ, θαηαιήγνπκε όηη ε ΑΚ 177 δελ έρεη σο 

δηθαηνπνιηηηθό ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο «εμνπζίαο δηάζεζεο» ή ηεο «ειεπζεξίαο 

δξάζεο» ηνπ αηόκνπ ˙ νύηε, όκσο, ηεο αμίσζεο κε δηάζεζεο ηνπ νθεηιέηε, θαζώο ν 

ηειεπηαίνο κόλν αληαλαθιαζηηθά σθειείηαη από απηήλ
16

. Έηζη, ηπρόλ απνδνρή ηεο 

αλσηέξσ απνξξηπηέαο γλώκεο, απνκαθξύλεη ηνλ εξκελεπηή από ηνπο πξαγκαηηθνύο 

δηθαηνπνιηηηθνύο ζηόρνπο ηεο δηάηαμεο πξνθαιώληαο ζύγρπζε θαη επηηείλνληαο ηε 

λνκηθή αλαζθάιεηα. 
 

 

 

11
 Βι. Κηηζαρά, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζει. 35 επ. 

12
 Μεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 2001, ην άξζξν 25§ 1 εδ. γ’, πξνβιέπεη όηη 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηξηηελεξγνύλ ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηδησηώλ. Γηα ηελ αλαζεώξεζε 
ηνπ άξζξνπ 25  βι. Γέροληα, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ε ηξηηελέξγεηα ησλ ζεκειησδώλ 
δηθαησκάησλ κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 2001,ζ.461. 

13
 Κηηζαράς, 3˙ ζύκθσλε θαη ε Πούιοσ, ό.π., ζ.55-56. 

14
 Καηά ηνλ Γφρή, Δξκελεία ησλ λόκσλ, ΔιιΓλε 1991, ζ.1188, ε εξκελεία ησλ λόκσλ κε 

επίθιεζε ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ επηηπγράλεη ηεινινγηθή ελόηεηα ζην ζύζηεκα ησλ θαλόλσλ 
δηθαίνπ, ζην νπνίν εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη ζπληαγκαηηθνί θαλόλεο. Δπηθπιαθηηθόο, όκσο  ν . 
Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ.35, επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ επίθιεζε, εμάιινπ, 
ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλόλσλ ηνπ Αζηηθνύ Γηθαίνπ γεληθόηεξα, νη νπνίνη 
ηνλ θίλδπλν ηεο ππεξεθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ αζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη ηεο εζθαικέλεο θαηεύζπλζεο 
ηεο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο.» . 

15
 Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν

2
, άξζξ. 177, αξ.3. 

16
 Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζει.37. 
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Καηά δεύηεξνλ, θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο απνηειεί, θαηά γεληθή νκνινγία, ε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζεζκνύ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
17 πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ΑΚ 177. Πξάγκαηη, εάλ ήηαλ λνκηθά δπλαηή ε εθ κέξνπο ηεο 

ηδησηηθήο βνύιεζεο δεκηνπξγία πξαγκάησλ εθηόο ζπλαιιαγήο θαη ε θαη’ επέθηαζε 

αλαγλώξηζε ηνπ «αθαηάζρεηνπ» απηώλ, ζα ειιόρεπε ν θίλδπλνο λα κείλνπλ 

απξνζηάηεπηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δαλεηζηώλ ηνπ δηθαηνύρνπ θαη όζσλ άιισλ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (ι.ρ. ηνπ ππεξζεκαηηζηή)
18

. 

Από νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο, σζηόζν, εθθξάζηεθαλ αληηξξήζεηο επί ηεο 

αλσηέξσ δηαπηζηώζεσο
19

. Ζ άπνςε απηή ζέιεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, λα ηειεζθνξεί θαη κόλν κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί εηθνληθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ, απνβαίλεη άθαξπε θάζε πξνζπάζεηα 

πξόζδνζεο ηέηνησλ δηθαηνπνιηηηθώλ ζηόρσλ ζηελ ΑΚ 17720. Τπνζηεξίδεηαη, 

δειαδή, όηη ε ζπκθσλία πεξί ακεηαβίβαζηνπ, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή 

επηθείκελεο αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο, είλαη εηθνληθή θαη σο ηέηνηα 

άθπξε. 

Δληνύηνηο, ε παξαδνρή ηεο άπνςεο, όηη νη δηαηάμεηο πεξί εηθνληθόηεηαο 

πξνζθέξνπλ επαξθή ζεκειίσζε ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

νδεγεί ζε πξνδήισο άζηνρα ζπκπεξάζκαηα, θαζόζνλ εθιακβάλεη κε εζθαικέλν 

ηξόπν ηελ έλλνηα ηεο εηθνληθόηεηαο21 . Σν πξαγκαηηθό ηεο ΑΚ 138 πιεξνύηαη όηαλ ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ απιώο θαηά θαηλόκελο κηα λνκηθή 

θαηάζηαζε22 . Αληίζεηα, όηαλ ηα κέξε δηθαηνπξαθηνύλ έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη δη’ 

απηήο επηηπγράλνπλ ηνλ επηδησθόκελν από απηνύο ζθνπό, δελ θαηαξηίδνπλ εηθνληθή 

αιιά θαζ’ όια ηζρπξή δηθαηνπξαμία23. Αθόκε, δελ πξέπεη λα εθθεύγεη ηεο πξνζνρήο 

καο, όηη ε ζπλνκνιόγεζε εηθνληθήο απαγόξεπζεο ηεο δηάζεζεο, θαίηνη ζεσξεηηθώο 

δπλαηή, ελ ηνηο πξάγκαζη δελ βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο. Σνύην, θαζ’ όζνλ ε 

εηθνληθόηεηα έρεη ζπλήζσο ζηόρν λα πιήμεη ηελ έλλνκε ζέζε ηξίησλ πξνζώπσλ θαη 

όρη λα αλαπηύμεη ζπλέπεηεο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ24 . Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ 

αμηνινγήζεσλ, θαζίζηαηαη θαλεξό, όηη δηθαηνινγεκέλα ε ελ ιόγσ άπνςε ηπγράλεη 

απνξξηπηέα θαη απνδεηθλύεηαη, όηη ε ΑΚ 177 πξνζηαηεύεη ζε όιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη 

κε δνγκαηηθή ζπλέπεηα ηνλ ζεζκό ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο25 . 

 
 
 

17
 Γηαλλόποσιος, ΓελΑξρ.,ζ.37˙ Καράζες, ό.π., άξζξ. 175-177 αξ.6˙ Κηηζαράς, Δλνρηθέο 

Γεζκεύζεηο,ζ.37-38˙ ελ κέξεη ζπκθσλεί ε Πούιοσ, ό.π., ζ.48, θαζόζνλ θαηά ηελ ζπγγξαθέα ε ΑΚ 
177 λαη κελ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ρσξίο όκσο λα απνηειεί 
ζηόρν ηεο. 

18
 Μπαιής, ΓελΑξρ., § 63. 

19
 Βι. Κηηζαρά, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ. 37, ηηο εθεί πξνηεηλόκελεο παξαπνκπέο.  
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Τπό ην πξίζκα ησλ όζσλ πξνεθηέζεζαλ, σο βαζηθόο δηθαηνπνιηηηθόο ζηόρνο 

ηεο ππό εμέηαζε δηάηαμεο, θαηαδεηθλύεηαη κε ελάξγεηα, ε πξνζηαζία ηφλ ηρίηφλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ ππνζρόκελν ηε κε δηάζεζε26. Έηζη, πξνάγεηαη θαηά 

απξόζθνπην ηξόπν ελ γέλεη, ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ27. Δμάιινπ, όπσο νξζά 

παξαηεξείηαη28, εάλ ην δίθαην αλαγλώξηδε ηξηηελέξγεηα ζηε ζπκθσλία κε δηάζεζεο 

απαιινηξησηνύ δηθαηώκαηνο, ζα δεκηνπξγείην θαηλόκελν νκνηάδνλ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ ius ad rem θαη νη ζπλαιιαγέο ζα δπζρεξαίλνληαλ. Τπ’ απηήλ δε ηελ 

έλλνηα δηθαηνινγεκέλα ππνζηεξίδεηαη όηη ε ΑΚ 177 ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο 

ηελ αξρή ηνπ θιεηζηνύ αξηζκνύ ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη εηαηξηθώλ ηύπσλ 

δηόηη θαη ε θαζηέξσζε ηνπ numerous clausus έρεη σο ζηόρν ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγώλ
29

. 

Δμ όισλ ησλ αλσηέξσ αμηνινγήζεσλ, ζπλάγεηαη όηη θύξην κέιεκα ηνπ 

λνκνζέηε, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηφλ ηρίηφλ θαη όρη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε κε δηάζεζεο. Θα έιεγε 

θαλείο όηη κέζσ ηεο ΑΚ 177 ζπκβηβάδνληαη ζην δηθαηηθό νηθνδόκεκα νη αξρέο αθελόο 

ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ θαη, ζπλαθώο, ηεο αξρήο ηεο αζηηθήο επζύλεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ, θαη αθεηέξνπ ηεο ειεπζεξίαο απόθηεζεο δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ (πνπ 

απνηειεί ηελ αληίζηξνθε όςε ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ηνπ δηαζέηνληνο)
30

. 

 
 
 
 
 
 
 

20
 Καηά ηνλ Αρταληφηάθε, Δκπξαγκαηνπνίεζε, ζει. 1089, ε ελ ιόγσ δηάηαμε κε ην λα 

πξνζδίδεη ελνρηθή κόλνλ ελέξγεηα ζηηο δηθαηνπξαθηηθέο απαγνξεύζεηο δηάζεζεο, ζηεξεί από ηελ 
ηδησηηθή βνύιεζε ηε δπλαηόηεηα λα ζέηεη αγαζά, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη γεληθόηεξα 
απαιινηξησηά δηθαηώκαηα (ίζσο αθόκε θαη νιόθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ) εθηόο ζπλαιιαγήο («res 
extra commercium»), απνηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία αθαηάζρεησλ. 

21
 Βι. επηρεηξήκαηα αλαιπηηθά Κηηζαρά , ό.π., ζ.37 – 38.  

22
 Λαδάς, ΓελΑξρ., η. ΗΗ, § 43 αξ. 2˙ εθηελέζηεξα βι. Καρύκπαιε- Τζίπηζηοσ, Ζ 

αθπξόηεηα ιόγσ εηθνληθόηεηαο, πκβνιή ζηελ εξκελεία ησλ ΑΚ 138 θαη 139, 2
ε
 εθδ., 2004, 

ζ.56επ. 
23

 Βι. αληί πνιιώλ Γεφργηάδε, ΓελΑξρ , ζ.533 επ. 
24

 Γεφργηάδες, ό.π., § 37, ζ. 533 επ. 
25

 Κηηζαράς, ό.π., ζει. 38. 
26

 Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν
2
, άξζξ. 177 αξ. 6˙ Έηζη θαη Αρταληφηάθες, 

Δκπξαγκαηνπνίεζε, ζει. 1089˙ Λαδάς, Ζ απαγόξεπζε δηαζέζεσο ζην νπζηαζηηθό δίθαην θαη ζηελ 
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ζει. 89-90. 

27
 Βι. Σπσρηδάθε, Ξέληνλ Εέπνπ, ζει. 388. Αληίζεηε ε Πούιοσ, ν.π., ζει. 45, ε νπνία 

δηαηείλεηαη όηη νη ζπλαιιαγέο δελ ζα θηλδύλεπαλ θαη αλ αθόκε ν δηθαηνπξαθηηθόο πεξηνξηζκόο ηεο 
δηάζεζεο απαιινηξησηνύ δηθαηώκαηνο είρε εκπξάγκαηε ελέξγεηα. 

28
 Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν

2
, άξζξ. 177 αξ. 5.

 29
 Κηηζαράς, ό.π.˙ βι. 

επίζεο ζρεηηθά Γεφργηάδε, Δκπξάγκαην Γίθαην, § 2 αξ.5˙ ηαζόπνπιν, Μειέηεο ΗΗ, ζει. 244. 
30

 Καηά ηνλ Σόληε, Παξαδόζεηο Δκπξάγκαηνπ Γηθαίνπ, ζ.13, ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ 
ζπκβάζεσλ ππεξεηεί ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ νηθνλνκηθώλ αγαζώλ πνπ απνηειεί ηνλ θύξην 
ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαζηεξώλεηαη ζην ζύζηεκα καο ε αηνκηθή ηδηνθηεζία. 
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III. Γενεζιοςπγοί Λόγοι ηυν δικαιοππακηικών δεζμεύζευν ηηρ εξοςζίαρ διάθεζηρ 

Ζ ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο, πξνπάλησλ, εθπεγάδεη από ηελ 

ζύκβαζε
31

. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζπκβάζεσλ κε ηέηνην πεξηερόκελν απνηεινύλ
32 

: Ζ ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ κεζίηε θαη ζηνλ πειάηε ηνπ όηη ν ηειεπηαίνο δελ ζα 

πσιήζεη ην αθίλεην, ε ζπκθσλία ησλ κεηόρσλ αλώλπκεο εηαηξείαο πνπ δέρεηαη ηελ 

επίζεζε άιισλ εηαηξεηώλ κε δεκόζηα πξνζθνξά λα κελ πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο, 

ε ζπκθσλία πσιεηή θαη αγνξαζηή όηη ν ηειεπηαίνο δελ ζα πσιήζεη πεξαηηέξσ ην 

πξάγκα
33 ή ην δηθαίσκα πξνζδνθίαο πνπ απνθηά

34
, ε ζπκθσλία κεηαμύ εθκηζζσηή 

θαη κηζζσηή πεξί κε εθπνίεζεο ηνπ κηζζίνπ
35

, ε πξόζζεηε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ πεξί κε αζθήζεσο ηνπ δηθαηώκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, ε 

ζπκθσλία πεξί κε κεηαβηβάζεσο ηνπ θαηαπηζηεπηηθώο κεηαβηβαδόκελνπ 

αληηθεηκέλνπ, ε ζπκθσλία ησλ ζπδύγσλ πνπ επέιεμαλ ην ζύζηεκα ηεο 

θνηλνθηεκνζύλεο σο πξνο ηελ θνηλή πεξηνπζία ηνπο
36 θ.α. 

Από ηηο κνλνκεξείο δηθαηνπξαμίεο, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη ππνρξεώζεηο 

γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο, ζπλεζέζηεξε πξνβάιιεη ε πεξίπησζε ηεο δηαζήθεο
37 

(βι. ΑΚ 1798). Αιιά θαη ζηε δηθαηνπξαμία ζπζηάζεσο ελόο ηδξύκαηνο, είλαη δπλαηόλ 

λα εηζαρζνύλ δηθαηνπξαθηηθέο δεζκεύζεηο ησλ δηνηθνύλησλ επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ηδξύκαηνο
38

. 

 
31

 Παπαζηεξίνπ-Κιαβαλίδνπ, Γίθαην ηεο Γηθαηνπξαμίαο, § 48, αξηζ.17˙ Πνύινπ, ό.π., §9, 
ζει. 57- 58. 

32
 Γηα εμαληιεηηθή παξάζεζε παξαδεηγκάησλ θαη παξαπνκπέο ζηε γεξκαληθή λνκνινγία 

βι. Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ
2
, άξζξ. 177 αξ.7 

33
 Βι. θαηά παξαπνκπή Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

2
, άξζξ. 177 αξ.7, ηελ 

RGZ 55, 78: Γέζκεπζε ηνπ αγνξαζηή λε κελ πσιήζεη πεξαηηέξσ ην αθίλεην ζε κε Γεξκαλνύο 
ππεθόνπο. 

34
 Λαδογηάλλες, Σν δηθαίσκα πξνζδνθίαο, § 6, ζει. 106. 

35
 Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ2, άξζξ. 177 αξ.7˙ Αληίζεηνη νη 

Νηθνιόπνπινο, ζε Γεσξγηάδε ΔΑΚ, άξζξ. 177 αξ.1 θαη Σξηάληνο, ΑΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ, 
ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ, άξζξ. 177 αξ.1, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη ε ΑΚ 177 δελ εθαξκόδεηαη 
ζηε ζύκβαζε κηζζώζεσο. 
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IV. Η «ενοσική ενέπγεια» ηηρ αξίυζηρ μη διάθεζηρ και η δημιοςπγία 
ππυηογενούρ ςποσπέυζηρ παπαλείτευρ ππορ κύπια παποσή 

Καηά ηελ εύγισηηε δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 287 ΑΚ ε αμίσζε πξνο 

παξάιεηςε ζπληζηά πεξίπησζε πξσηνγελνύο αμηώζεσο πξνο θύξηα παξνρή 

σζαύησο κε ηελ αμίσζε πξνο ζεηηθή ελέξγεηα
39

. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ηθαλνπνίεζή 

ηεο κπνξεί λα επηδησρζεί δηθαζηηθά
40

. Καζίζηαηαη επηβεβιεκέλν, έηζη, λα επηζεκαλζεί 

όηη «Δλνρηθή ελέξγεηα» θαη δηθαζηηθή επηδίσμε βαίλνπλ παξάιιεια. Δληνύηνηο, 

ακθηζβήηεζε επηθξαηεί γύξσ από ην δήηεκα ηνπ επηηξεπηνύ ηνπ δηθαζηηθνύ 

εμαλαγθαζκνύ απηήο. Δηδηθόηεξα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ππνρξέσζεο πξνο παξάιεηςε πξόθεηηαη γηα ελνρή, ζηελ νπνία δελ είλαη δπλαηόο ν 

εμαλαγθαζκόο ηνπ νθεηιέηε ζε εθπιήξσζε, αιιά παξέρεηαη ζηνλ δαλεηζηή 

θαηαζηαιηηθώο κόλνλ αμίσζε απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζήο ηεο
41

. 

Ζ γλώκε απηή, όκσο, αθίζηαηαη ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ 

πξέπεη λα απνξξηθζεί42. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθθηλώληαο ηε ζπιινγηζηηθή καο από ηελ 

πξνεθηεζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 287 ηνπ ΑΚ παξαηεξνύκε όηη ή έλλνηα ηεο 

παξνρήο δηαγξάθεηαη ζην λόκν σο παροτή ζσκπερηθοράς
43

. Αθόκε, ζύκθσλα κε 

ηελ ΑΚ 416 «ε ελνρή απνζβέλλπηαη κε θαηαβνιή»
44

. Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ 

παξαπάλσ δύν, ζεκειησδώλ γηα ην αζηηθό δίθαην δηαηάμεσλ, πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα 

όηη ηελ παξνρή 

 
 
 

36
 Καηά ηνλ Νηθοιόποσιο, ό.π., ελ αληηζέζεη κε ηελ αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα απνθηήκαηα 

ΑΚ 1400 όπνπ εθεί ε ΑΚ 177 δελ έρεη ρώξν εθαξκνγήο, θαζόζνλ ε ίδηα από ηε θύζε ηεο είλαη 
ακεηαβίβαζηε. 

37
 Μπαιής, ΓελΑξρ, § 63γ˙ Σεκαληήρας, ΓελΑξρ αξ. 793˙ Καράζες, ζηνλ ΑΚ 

Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν
1
, άξζξ. 177 αξ. 5. 

38
 Κηηζαράς, ό.π.˙ Πούιοσ, ό.π., ζ.58. 

39
 Γεφργηάδες, Γεληθό Δλνρηθό Γίθαην

2
, § 5,ζει. 80˙ Ο ίδηος, ζε Γεσξγηάδε ΔΑΚ, άξζξ. 

287 αξ.24˙ Σηαζόποσιος, Γεληθό Δλνρηθό Γίθαην, § 3. 
40

 Βι. Γαδή, Ζ κε εθπιήξσζηο,ζ.211˙ Γεφργηάδες, ό.π. 
41

 Βι. Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ
2
, άξζξ. 177 αξ.16, παξαπνκπέο ζηε 

γεξκαληθή ζεσξία. 
42

 Κηηζαράς, ό.π. 
43

 Γεφργηάδες, Γεληθό Δλνρηθό Γίθαην
2
, § 5,ζει. 77επ. ˙ Ο ίδηος, ζε Γεσξγηάδε ΔΑΚ, 

άξζξ. 287 αξ.17. 
44

 Γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηαβνιήο βι. Εέπο, Γελ. Δλνρηθόλ, ζει.419˙ Μπαιή, Γελ. Δλνρηθόλ, 
ζει. 379˙ Μπετιηβάλε, ζε Γεσξγηάδε ΔΑΚ,άξζξ.416,αξ.1-3˙ Σηαζόποσιο, ΓελΔλνρ, § 18, αξ.7˙ 
Φαζούια, ΑξρΝνκ 2005,ζει. 1. 
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δηαπιάζνπλ ηόζν ε ζσκπερηθορά όζν θαη ην αποηέιεζκα
45

. Ωο αποηέιεζκα λνείηαη 

δειαδή ε εθπιήξσζε ηεο παξνρήο θαη θαη’ επέθηαζε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή. 

Γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ, ινηπόλ, θαηαιήγνπκε όηη εθόζνλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηεο παξνρήο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαγσγή ζηελ έλλνηα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δαλεηζηή, είλαη αλαθόινπζν λα γίλεηαη ιόγνο γηα παξνρή , ε 

νπνία εθ πξννηκίνπ κε βάζε ην λόκν, δελ δύλαηαη λα ηθαλνπνηεζεί, ήηνη λα νδεγήζεη 

ζε εθπιήξσζε
46

. Αλ ζπκβαίλεη απηό, ηόηε δελ πξόθεηηαη γηα παξνρή παξαιείςεσο. 

Πεξαηηέξσ, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνβιεκαηηζκνύ, 

θξίλεηαη πξνζήθνλ, ζην ζεκείν απηό, λα γίλεη κλεία ζηηο πξνεξγαζίεο ζύληαμεο ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα
47

. Σν άξζξν 50 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Δηζεγεηή ησλ Γεληθώλ Αξρώλ 

θαζώο θαη ην άξζξν 48 ηνπ ρεδίνπ ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο είραλ δηαθνξεηηθή 

δηαηύπσζε από απηήλ ηεο ΑΚ 177. πγθεθξηκέλα, ζην πξώην εδάθηό ηνπο νξηδόηαλ 

όηη «δηθαηνπξαμία πεξηνξίδνπζα ή απνθιείνπζα ηελ εμνπζίαλ δηαζέζεσο 

απαιινηξησηνύ δηθαηώκαηνο είλαη άθπξνο»
48

. Πξνζεηίζεην δε ζην δεύηεξν εδάθην όηη 

«ν αλαιακβάλσλ ππνρξέσζηλ όπσο κε δηαζέζε απαιινηξησηόλ δηθαίσκα, 

παξαβηάδσλ απηήλ, νθείιεη λα απνδεκηώζε ηνλ ππέξ νπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζηλ»
49

. 

Έηζη, δεκηνπξγείηαη ην εμήο παξάδνμν: Από κηα άθπξε δηθαηνπξαμία (=ζπκθσλία κε 

δηάζεζεο)θαη άξα κε δεζκεπηηθή, ζε πεξίπησζε παξαβίαζήο ηεο λα γελλάηαη 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
50

. 

To άξζξν 50 ηνπ Πξνζρεδίνπ ελ ηέιεη δελ πηνζεηήζεθε θαη ε ΑΚ 177 πξνβιέπεη 

«ελνρηθή ελέξγεηα» ηεο ζπκθσλίαο κε δηάζεζεο θαη όρη «αθπξόηεηα» απηήο. Όκσο ε 

αξρηθή απηή αηπρήο δηαηύπσζε ηνπ Πξνζρεδίνπ, γέλλεζε ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ εξκελεία ηεο «ελνρηθήο ελέξγεηαο» ηεο ζπκθσλίαο κε δηάζεζεο. Τπνζηεξίρζεθε, 

δειαδή, όηη πξόζεζε ηνπ αζηηθνύ λνκνζέηε ήηαλ ε ίδξπζε ελνρήο, ηεο νπνίαο ε in 

natura ηθαλνπνίεζε ήην αδύλαηε θαη όηη ζε πεξίπησζε παξαβίαζήο ηεο κόλν 

δεπηεξνγελήο αμίσζε απνδεκίσζεο κπνξνύζε λα δεηεζεί
51

. 

Ζ ζπιινγηζηηθή όκσο απηή δελ είλαη νξζή. Καη’ αξράο από κία πξνζεθηηθή 

αλάγλσζε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ Δηζεγεηή Μαξηδάθε
52

, ζπκπεξαίλνπκε όηη, 

 

 
45

 Γηα εθηελή αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ απηώλ βι. Καράζε, Οθεηιή εηο νιόθιεξνλ, ζει. 66 
επ. 
46

 Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζει. 94. 
47

 Σελ αλαδξνκή απηή ζηηο πξνεξγαζίεο ζύληαμεο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πξνηείλεη ν  
Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζει. 28 επ., 91επ. 

48
 Βι. ρΑζηΚσδ, Γίθαηνλ ησλ Πξνζώπσλ/Γεληθαί Αξραί, Αηηνι ΈθζΔηζεγΓελΑξρ, ζει.169.  

49
 Οκνίσο κε πξνεγνύκελε παξαπνκπή. 

50
 Κηηζαράς, ό.π., ζει. 29. 

51
 Πούιοσ, Γηθαηνπξαθηηθέο απαγνξεύζεηο δηαζέζεσο, ζει. 245 επ. 

52
 Ζ πξνθύπηνπζα, από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, πξόζεζε ηνπ Δηζεγεηή Μαξηδάθε ήηαλ λα 

ξπζκηζζεί, θαηά εληαίν ηξόπν, ην δήηεκα ησλ δηθαηνπξαθηηθώλ απαγνξεύζεσλ ηεο εμνπζίαο 
δηάζεζεο, ηόζν γηα ηα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα όζν θαη γηα ηηο απαηηήζεηο. ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
δηεπθξίληδε όηη «δηά ηεο δηαηππώζεσο «απαιινηξησηνύ δηθαηώκαηνο» ην άθπξνλ ηεο απαγνξεύζεσο 
εθηείλεηαη θαη εηο ηαο απαηηήζεηο» ˙ άθελε δε ην δήηεκα ηεο αληίζεηεο ηπρόλ ξύζκηζεο ζηνλ 
Δηζεγεηή ηνπ Δλνρηθνύ Γηθαίνπ. Πξάγκαηη, ην άξζξν 165 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Κ. 
Σξηαληαθπιιόπνπινπ, Δηζεγεηή ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δλνρώλ, θαζώο θαη ην άξζξν 162 ηνπ ρεδίνπ ηεο 
πληαθηηθήο Δπηηξνπήο, όξηδαλ όηη ην pactum de non cedendo ελεξγεί εκπξαγκάησο, εθηόο αλ ν 
εθδνρέαο ζηεξίρζεθε θαηά ηελ εθρώξεζε, ζε έγγξαθν ζην νπνίν δελ πεξηιακβαλόηαλ ε ξήηξα πεξί 
αλεθρώξεηνπ. 
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κάιινλ, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ζεζπηδόκελεο ηόηε δηαηάμεσο δελ ήηαλ μεθάζαξεο 

ζηα όκκαηα ησλ πληαθηώλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, θαζόζνλ ε ζεσξεηηθή ελαζρόιεζε 

ηεο επνρήο κε ην πξόβιεκα ηνπ pactum de non alienando δελ είρε θζάζεη ζε ζεκείν 

πνπ λα παξέρεηαη έλα αζθαιέο ππόβαζξν γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ δνγκαηηθώο 

πνιύπινθνπ απηνύ δεηήκαηνο
53

. Καηά δεύηεξν θαη θύξην ιόγν, γηαηί αλ ήζειε γίλεη 

δεθηό, όηη πξόζεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κηα ελνρή, ηελ απηνύζηα 

ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα δεηήζεη ν δαλεηζηήο, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη 

δπλάκεη λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο κόλν ζηελ αμίσζε απνδεκίσζεο, θάηη ηέηνην ζα 

αληέθαζθε κε ην ίδην ην ζύζηεκα ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
54

. Γεπηεξνγελήο αμίσζε πξνο 

απνδεκίσζε επί παξαβηάζεσο ηεο ππνρξέσζεο κε δηάζεζεο, de lege lata, δύλαηαη 

λα γελλεζεί κόλν αλ ν ππόρξενο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε ππαίηηαο αδπλακίαο 

παξνρήο
55 σο πξνο ηελ πξσηνγελή ηνπ ππνρξέσζε γηα κε δηάζεζε (ΑΚ 382)

56
. ην 

ζεκείν απηό αμίδεη λα επηζεκαλζεί, όηη δελ λνείηαη αδπλακία παξνρήο ηνπ νθεηιέηε, 

αλ ε απηή (δει. ε παξνρή) δελ είλαη εμαλαγθαζηή θαη αγώγηκε. Ζ δπλαηόηεηα 

δηθαζηηθνύ θαηαλαγθαζκνύ ηνπ νθεηιέηε ζε εθπιήξσζε ηεο παξνρήο απνηειεί 

απηνλόεηε ηδηόηεηα θάζε πξσηνγελνύο αμηώζεσο πξνο θύξηα παξνρή. Με ηηο πεξί 

αδπλακίαο παξνρήο δηαηάμεηο ν Αζηηθόο Κώδηθαο απνκαθξύλεηαη από ηελ αξρή 

«nemo potest praecise cogi ad factum»
57 θαη θαηεπζύλεηαη ζηελ απηνύζηα 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή. Καηά ζπλέπεηα, ηπρόλ αλαγλώξηζε αμίσζεο απνδεκίσζεο 

πξνο εμαζθάιηζε κε εμαλαγθαζηήο παξνρήο ζα κπνξνύζε λα εθιεθζεί είηε σο 

πνηληθή ξήηξα πξνο εμαζθάιηζε αηεινύο ελνρήο είηε κε κε γλήζηα πνηληθή ξήηξα ˙ 

λνκηθά κνξθώκαηα, πνπ ε εθαξκνγή ηνπο πξνϋπνζέηεη ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ θαη πάλησο δελ επηβάιιεηαη εθ ηνπ λόκνπ
58

. 

Από ηηο πξνεθηεζείζεο ζθέςεηο, νδεγνύκαζηε κε αζθάιεηα ζην δηαθύβεπκα, 

όηη ε πξσηνγελήο αμίσζε ηνπ δαλεηζηή γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο είλαη δηθαζηηθώο 

εμαλαγθαζηή
59

. «Δλνρηθή ελέξγεηα» ηεο ζπκθσλίαο κε δηάζεζεο δελ κπνξεί λα 

κεηαθξάδεηαη σο δεκηνπξγία πξσηνγελώο αμίσζεο απνδεκίσζεο
60

. Ο νθεηιέηεο 

πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ππαίηηαο αδπλακίαο παξνρήο, εμαηηίαο αθξηβώο ηεο 

εγθπξόηεηαο ηεο δηάζεζεο ζηελ νπνία πξνέβε θαη ε πξσηνγελήο ππνρξέσζή ηνπ 

κεηαηξέπεηαη (εθόζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο), ζε δεπηεξνγελή 

αμίσζε πξνο απνδεκίσζε
61

. 

 
53

 Κοσηζοσράδες, Ννκηθά Μειεηήκαηα ΗΗ, ζει. 207επ. 
54

 Κηηζαράς, ό.π., ζει. 92. 
55

 Καηά ηε γεληθή δηδαζθαιία ηνπ Αζηηθνύ Γηθαίνπ βι. ελδεηθηηθά Γεφργηάδε, Γεληθό 
Δλνρηθό

2
,§ 24, ζει. 277 επ.˙ Καράθφζηα, ΑΚ, άξζξ.382˙ Μηταειίδε-Ννπάξν, ΔξκΑΚ, άξζξ.382˙ 

Σηαζόποσιο, ΓελΔλνρ, § §19, 21˙ Χειηδόλε, ζε Γεσξγηάδε ΔΑΚ, άξζξ. 382. 
56

 Γεληθόηεξα γηα ηελ αδπλακία επί παξνρήο πνπ ζπλίζηαηαη ζε παξάιεηςε βι. 
Σηαζόποσιο, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ, άξζξ. 335-336, αξ.4. 

57
 Bι. Ποσιηάδε, πξξνή θαλόλσλ εηδηθνύ θαη γεληθνύ ελνρηθνύ δηθαίνπ ζηελ αζηηθή επζύλε 

ηνπ πσιεηή, ζ.5. Γηα ηελ αληίζηνηρε αξρή «nobody can be forced to a specific act» ζην 
αγγινζαμνληθό δίθαην βι. Fellmeth and Horwitz, Guide to Latin in International Law˙ B. Kozolchyk, 

Comparative Commercial Contracts: Law, Culture and Economic Development, ζ. 1177-1180. 
58

 Κηηζαράς, ό.π., ζει. 93. 
59

 ΑΠ 448/2002 ΝΟΜΟ˙ ΠΠξΘεζ 17457/2008 ΝΟΜΟ. 
60

 Βι. Σηαζόποσιο, Μειέηεο II, ζ.244, αξ.3. 
61

 Βι. αλαιπηηθά Κηηζαρά, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ. 147-156. 
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V. Η ςποσπέυζη για παπάλειτη ηηρ διάθεζηρ υρ παπεπόμενη ςποσπέυζη 

Ζ ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο όκσο κπνξεί λα απνηειεί 

παξεπόκελε ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε, απνξξένπζα ζην πιαίζην ζύκβαζεο θαηά ηελ 

νπνία ε θύξηα ππνρξέσζή ηνπ ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή ελέξγεηα
62

. Δπί παξαδείγκαηη, 

ζηε ζύκβαζε πώιεζεο, ν πσιεηήο νθείιεη λα κεηαβηβάζεη ην πσιεζέλ ζηνλ 

αγνξαζηή παξάιιεια όκσο νθείιεη λα παξαιείπεη νηαδήπνηε ελέξγεηα ηζνδπλακεί κε 

δηάζεζε ηνπ Γηθαηώκαηνο
63

. Δύινγα, ινηπόλ, αλαθύπηεη ην εξώηεκα αλ ε 

παξεπόκελε απηή ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε γηα κε δηάζεζε είλαη δεθηηθή δηθαζηηθνύ 

εμαλαγθαζκνύ
64

. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί, όηη νπδεκία δηαθνξά δελ πθίζηαηαη σο πξνο ηε λνκηθή 

κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ θύξησλ αμηώζεσλ παξάιεηςεο ηεο δηάζεζεο πνπ 

ζπκθσλνύληαη απηνηειώο θαη απηώλ πνπ πξνθύπηνπλ σο παξεπόκελεο 

ππνρξεώζεηο θαη εμππεξεηνύλ ηελ εθπιήξσζε ηεο θύξηαο παξνρήο
65

. ύκθσλα κε 

ην ζθεπηηθό ηεο ελ ιόγσ άπνςεο, νη παξεπόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλάγνληαη από 

ηελ θαιή πίζηε, εθόζνλ είλαη εμεηδηθεπκέλεο όπσο ε παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο, θαη δελ 

ππάξρεη ιόγνο πνπ λα εκπνδίδεη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηνλ εμαλαγθαζκό, είλαη 

δεθηηθέο εμαλαγθαζκνύ απηνηειώο
66

. Έηζη θαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ν δαλεηζηήο 

έρεη κηα δηθνλνκηθά εμαλαγθαζηή αμίσζε πξνο παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο. 

Πην πεηζηηθή, σζηόζν, ερεί ε αληηκεηώπηζε ηνπ ππό δηεξεύλεζε δεηήκαηνο 

από ηνλ Κηηζαρά
67

. Καηά ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ζπγγξαθέα, όηαλ ε ππνρξέσζε γηα 

παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο ζπληζηά απιώο παξεπόκελε ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε, 

εμαζθαιηζηηθή ηεο θύξηαο ππνρξέσζήο πνπ έρεη αλαιάβεη, δπζρεξώο ζα 

ζεκειηώλεηαη δηθνλνκηθά εμαλαγθαζηή αμίσζε ηνπ δαλεηζηή γηα παξάιεηςε ηεο 

δηάζεζεο. Σνύην, ζα είλαη δπλαηό (ελ. ν δηθαζηηθόο εμαλαγθαζκόο ηεο παξεπόκελεο 

ππνρξέσζεο γηα κε δηάζεζε), κόλνλ εθόζνλ πξνθύπηεη είηε από ξεηή ζπκθσλία ησλ 

κεξώλ είηε από ηε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία ηεο ζύκβαζεο
68

. Δπνκέλσο, επαθίεηαη 

ζηελ ειεύζεξε βνύιεζε ησλ κεξώλ λα ζπκθσλήζνπλ ξεηά ηε δπλαηόηεηα ηνπ 

δαλεηζηή λα αμηώλεη ηελ παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο, όηαλ ν νθεηιέηεο πξνβαίλεη ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ καξηπξνύλ ηε πξόζεζή ηνπ λα παξαβηάζεη ηα 

ζπκθσλεζέληα. 

 
62

 Πούιοσ, ό.π., ζ. 59. Έηζη θαη Κηηζαράς, ό.π., ζ. 42, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν 
«δεπηεξνγελήο» ππνρξέσζε ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο «πξσηνγελείο» ππνρξεώζεηο παξάιεηςεο.  

63
 Ήδε θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ πώιεζε ελόο αληηθεηκέλνπ,  

πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ ππνςήθηνπ πσιεηή (επζύλε γηα culpa contrahendo) λα κε κεηαβηβάζεη 
ζε ηξίηνλ ην αληηθείκελν, θαζώο όπσο ζεκεηώλεη ν Μαρηδάθες (βι. ηολ ίδην, ΑηηΈθζΔηο ζην ρΑζηΚ, 

ΓελΑξρ, ζ.218) ηα κέξε νθείινπλ λα «εμαίξσληαη εηο ην ύςνο» ηεο θαιήο πίζηεσο ήδε από ην 
ζηάδην ηεο επαθήο ηνπο πξνο ην ζθνπό εθπιεξώζεώο ηεο. Πεξηζζόηεξα βι. Καράζε, ζηνλ ΑΚ 
Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

2
, άξζξ. 197 -198. 

64
 Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ.42. 

65
 Σηαζόποσιος, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ, άξζξ. 287 α. 39 όπνπ θαη 

παξαπνκπέο. 
Οκνίσο θαη ε Πούιοσ, ό.π., ζ.59-60. 

66
 Σηαζόποσιος,ό.π. 

67
 Βι. Κηηζαρά, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ.41 – 44. 

68
 Κηηζαράς, ό.π., ζ. 43. 
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VI. Ο ζηιγμιαίορ σαπακηήπαρ ηος pactum de non alienando 

ηελ θαζηεξσκέλε, από ηελ επηζηήκε, δηάθξηζε ησλ αμηώζεσλ πξνο ζεηηθή 

ελέξγεηα ζε δηαξθείο, πεξηνδηθέο θαη ζηηγκηαίεο ή εθάπαμ εθπιεξσηέεο
69

, ππόθεηληαη 

θαη νη αμηώζεηο παξαιείςεσο
70

. Ζ δηάθξηζε θπξίσο κεηαμύ ησλ δηαξθώλ θαη ησλ 

ζηηγκηαίσλ αμηώζεσλ παξαιείςεσο, ζέηεη σο πξόθξηκα ην αλ απηή απνζθνπεί ζην 

απνηέιεζκα ηεο παξάιεηςεο ή ζηελ παξάιεηςε θαζ’ απηήλ. Έηζη, δηαξθή ραξαθηήξα 

έρνπλ νη αμηώζεηο παξάιεηςεο πνπ έρνπλ δηάξθεηα όζε θαη ε έλλνκε ζρέζε, από ηελ 

νπνία απνξξένπλ. Απηό ζπκβαίλεη πάληνηε ζηηο λόκηκεο αμηώζεηο παξαιείςεσο θαη 

ηδίσο ζ’ απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πξνζβνιή απόιπηνπ δηθαηώκαηνο
71

. Τπό ην 

πξίζκα απηό, ε δηθαηνπξαθηηθή αμίσζε κε δηάζεζεο είλαη ζηηγκηαία αμίσζε εθάπαμ 

εθπιεξσηέα
72

. 

Δηδηθόηεξα, ελ πξνθεηκέλσ, ν ζθνπόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη ε απνηξνπή 

ηεο κεηαβνιήο ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο. Ο θαζ’ νπ ε απαγόξεπζε, 

εάλ πξνβεί ζηελ παξαβίαζε ηεο ζπλνκνινγεζείζαο απαγόξεπζεο άπαμ, ζα 

πεξηέιζεη ζε νξηζηηθή αδπλακία λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε κε δηάζεζεο. 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη θαη ζηηο νξηαθέο εθείλεο πεξηπηώζεηο πνπ 

ε αμίσζε παξάιεηςεο ηεο δηάζεζεο παξαβηάδεηαη κελ θαηά ηξόπν κε επαλνξζώζηκν 

κία θνξά αιιά σζηόζν είλαη δπλαηή ε επαλεηιεκκέλε παξαβίαζή ηεο, πξόθεηηαη 

νκνίσο γηα πεξηζζόηεξεο εθάπαμ εθπιεξσηέεο αμηώζεηο παξαιείςεσο θαη όρη γηα κία 

δηαξθή ππνρξέσζε
73

. Σνύην, θαζόζνλ κε θάζε παξαβίαζε επέξρεηαη αλάισζε ηεο 

αμηώζεσο θαηά ην κέξνο απηό. 

VII. Διάπκεια ιζσύορ ηηρ ενοσικήρ ζύμβαζηρ για παπάλειτη ηηρ διάθεζηρ 

Όηη ε αμίσζε κε δηάζεζεο είλαη εθάπαμ εθπιεξσηέα, δελ ζεκαίλεη πσο θαη ε 

ζύκβαζε, πνπ απνηειεί ηνλ γελεζηνπξγό ιόγν ηεο, είλαη ζύκβαζε ζηηγκηαία. 

Πξάγκαηη, ε ζύκβαζε γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο είλαη θαηά θαλόλα ζύκβαζε κε 

δηάξθεηα θαζνξηδόκελε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε
74

. Καη εξκελεπηηθά όκσο (ΑΚ 173 

θαη 200) κπνξεί λα πξνθύπηεη ε ρξνληθή ηζρύο ηεο δηθαηνπξαμίαο
75

˙ όηαλ ι.ρ. ε 

ππνρξέσζε κε δηάζεζεο θέξεη ραξαθηήξα παξεπόκελεο κηαο άιιεο ππνρξέσζεο 

ηνπ νθεηιέηε, ηελ νπνία θαη εμαζθαιίδεη. 

 
 

69
 βι. Γεφργηάδε, ΓελΔλνρ, §5, ζ. 57 ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηηο ζηηγκηαίεο θαη πξόζθαηξεο. 

70
 Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ.44 

71
 Κηηζαράς, ό.π. 

72
 Βι. Πίυοσ, Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε πξνο παξάιεηςε ή αλνρή πξάμεσο θαηά ην άξζξν 

947 ΚΠνιΓ, ζ.109 ζεκ. 316˙ Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζ.44. Αληίζεηα ν Αρταληφηάθες, ό.π., 

θαίλεηαη λα εθιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε κε δηάζεζεο από δηθαηνπξαμία σο δηαξθή. 
73

 Κηηζαράς, ό.π., ζ.45. 
74

 Πούιοσ, ό.π., ζ. 263. 
75

 Γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία ηεο ζύκβαζεο βι. Παπαληφλίοσ, ΓελΑξρ,§ 67 II ˙ 
Σεκαληήρα, ΓελΑξρ, αξ.827-828˙ Σηαζόποσιο, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

1
, άξζξ. 200, 

αξ.36. 
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Δπηθπιάμεηο σζηόζν εγείξνληαη γύξσ από ηε δπλαηόηεηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηελεθείο αμηώζεηο παξαιείςεσο76. 

Τπνζηεξίδεηαη από κεξίδα ηεο γεξκαληθήο επηζηήκεο
77 όηη σο αλώηαηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο δηθαηνπξαθηηθήο απαγόξεπζεο ηεο δηάζεζεο πξέπεη λα νξηζηνύλ ηα 

ηξηάληα έηε. Έλζεξκνο ζηαζώηεο ηεο ελ ιόγσ άπνςεο ζην ειιεληθό δίθαην είλαη ε 

Πούιοσ78, ε νπνία βξίζθεη πξόζθνξν λνκνζεηηθό έξεηζκα ζηελ αλαινγηθή εθαξκνγή 

ηεο ΑΚ 610, ε νπνία πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ησλ κεξώλ λα θαηαγγείινπλ ζύκβαζε 

κίζζσζεο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηεο ηξηαθνληαεηίαο, 

αλ παξέιζνπλ ηξηάληα ρξόληα από ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο79. πγγελήο κε ηελ 

πξνεθηεζείζα άπνςε είλαη θαη εθείλε, θαηά ηελ νπνία ν πεξηνξηζκόο ηεο δηάξθεηαο 

ηζρύνο ησλ αμηώζεσλ κε δηάζεζεο επηβάιιεηαη από ηε «ζύγθξνπζε» ηεο εμνπζίαο 

δηάζεζεο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θαηά ηνλ ρξόλν ζπλάςεσο ηεο ζπκθσλίαο, κε ηελ 

εμνπζία δηάζεζήο ηνπ ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν
80

. 

Δλ αληηζέζεη από ηα ηζρύνληα ζην αγγινακεξηθαληθό δίθαην, ε ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε δελ αλαγλσξίδεη θάπνηνλ αληίζηνηρν θαλόλα ηνπ rule against 

perpetuities81. Ο ρξνληθόο πεξηνξηζκόο κηαο δηελεθνύο δηθαηνπξαμίαο κόλν θαηά 

πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη δεθηόο θαη απηόο ζην πιαίζην πνπ έιθνληαη ζε εθαξκνγή 

νη ΑΚ 178, 179,281,288 θιπ. Γηόηη λαη κελ είλαη νξζή ε άπνςε όηη έλλνκε ηάμε 

επηδεηθλύεη κηα θάπνηα δπζκέλεηα πξνο ηηο δεζκεύζεηο απεξηόξηζηεο δηάξθεηαο, ˙ 

σζηόζν, ε ελ ιόγσ λνκνζεηηθή δπζκέλεηα δελ εθθξάδεηαη δηα ηεο απαγνξεύζεσο 

ζπλάςεσο καθξνρξόλησλ ελνρηθώλ ππνρξεώζεσλ. Αλ ν ηζηνξηθόο λνκνζέηεο 

ζεσξνύζε a priori άθπξεο όιεο ηηο καθξνρξόληεο ελνρέο, ζα ην είρε ξπζκίζεη κε ξεηή 

δηάηαμε
82

. Άξα, θαζ’ εαπηήλ ε καθξά δηάξθεηα κηαο ζύκβαζεο δελ ηεο πξνζδίδεη 

αλήζηθν ραξαθηήξα
83

. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε ππ’ αξηζκ. 236/2006 

εθεηεηαθή απόθαζε
84

, ηελ νπνία επηθύξσζε ζηε ζπλέρεηα ην Αθπξσηηθό κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 494/2009
85 : «Παξόιν πνπ ε 

 
 
 
 
 

 
76

 Πεξί ηνπ δεηήκαηνο όηη ην δίθαην δηάθεηηαη δπζκελώο πξνο ηηο καθξνρξόληεο δεζκεύζεηο 
βι. Γεφργαθόποσιο, Σν δίθαην ησλ δηαξθώλ ελνρώλ, ζει. 109. 

77
 Βι. παξαπνκπέο ζην γεξκαληθό δίθαην Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπινπ

2
, 

άξζξ. 
177 αξ. 24, ζεκ. 93. 

78
 Πούιοσ, ό.π., ζει. 264 επ. 

79
 Αληίζεηνο ν Κηηζαράς, Δλνρηθέο Γεζκεύζεηο, ζει.58-59, θαηά ηνλ νπνίν ε αλαινγηθή 

εθαξκνγή ηεο ΑΚ 610 πξέπεη λα απνθιεηζζεί, δεδνκέλνπ όηη είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ εηδηθή 
πεξίπησζε ηεο κίζζσζεο, ε νπνία ζύκθσλα κε ην λνκνζεηηθό ηεο πξόηππν είλαη ζύκβαζε 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη όρη δηελεθήο. 

80
 Βι. Κηηζαρά, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν

2
, άξζξ. 177, αξ. 24 ζεκ. 95. 

81
 Γηα ην πεξηερόκελν ηνπ θαλόλα απηνύ βι. αλαιπηηθά Leach/Tudor, The Rule against 

Perpetuities, ζει. 45 επ. 
82

 Κηηζαράς, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε/ηαζόπνπιν
2
, άξζξ. 177., αξ.25. 

83
 Κηηζαράς, ό.π., αξ.25. 

84
 ΔθΠαηξ 236/2006 ΑρΝ 2007, 9. 

85
 ΑΠ 494/2009, ΥξΗΓ 2011, 418 επ.  
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θξίζε γηα ην δήηεκα αλ ε αμίσζε γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο δεζκεύεη ππέξκεηξα 

ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ νθεηιέηε είλαη θαη’ αξρήλ πνζνηηθή, ην πνζνηηθό 

ζηνηρείν ηεο αμηνιόγεζεο δελ αθνξά κνλνκεξώο ζηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο. 

Σσλεθηηκώληαη πάληοηε ηο κέγεζος ηες αληηπαροτής, ε οηθολοκηθή θαηφηερόηεηα ηοσ 

σποβαιιόκελοσ ζηε δέζκεσζε, ε δσλαηόηεηα ηοσ λα ιάβεη σπόυε ηοσ, θαηά ηελ 

αλάιευε ηες σποτρέφζες, ηης κειιοληηθές ζσλζήθες, ε θύζε ηοσ δηθαηώκαηος ηοσ 

οποίοσ ε δηάζεζε περηορίδεηαη θιπ
86,87

». Τπό ηα πην πάλσ γελόκελα δεθηά, σο 

ππεξκέηξσο δεζκεύνπζα ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ ππνρξένπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί ε ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ηεο δηάζεζεο πνπ αλαιήθζεθε ρσξίο 

αληάιιαγκα, εάλ ν ππόρξενο πεξηέιζεη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία- ε νπνία δελ ήηαλ 

δπλαηό λα πξνβιεθζεί από ηνλ κέζν θαη εκθξόλσο ζθεπηόκελν θνηλσληθό άλζξσπν- 

θαη ε νπνία ηνλ αλαγθάδεη ζε εθπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνύ ηνπ ζηνηρείνπ. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, δελ πξέπεη λα παξνξάηαη όηη ε αλάιεςε ελνρηθώλ 

δεζκεύζεσλ κε ηδηαίηεξα κεγάιε δηάξθεηα ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηνλ νθεηιέηε. ύλεζεο 

αληίβαξν (ξεηώο πξνβιεπόκελν ή εξκελεπηηθώο ζπλαγόκελν) ηνπ επηηξεπηνύ ησλ 

καθξνρξόλησλ ελνρώλ είλαη ε παξνρή ηνπ δηθαηώκαηνο θαηαγγειίαο88. Ωο εθ ηνύηνπ, 

κηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηελεθήο ή ανξίζηνπ ρξόλνπ αμίσζε κε δηάζεζεο είλαη 

απνιύησο ζπκβαηή κε ην ζεηηθό καο δίθαην, κπνξεί όκσο λα θαηαγγειζεί γηα 

ζπνπδαίν ιόγν89. Έηζη, απαύγαζκα ηεο αμηνινγηθήο ζηαζκίζεσο ησλ 

αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ ζα απνηειεί ε θξίζε πεξί ππάξμεσο ζπνπδαίνπ 

ιόγνπ ελώ ηπρόλ αληζόηεηεο κπνξνύλ λα απνηξαπνύλ κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ΑΚ 

388 θαη 288
90

. 

VIII. Ο «Rule Against Inalienability» ηος Αμεπικανικού – Αγγλικού Δικαίος 

ύκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή πνπ δηαηξέρεη ην common law, είλαη άθπξε θάζε 

απαγόξεπζε κε δηθαηνπξαμία ηεο εμνπζίαο ηνπ πξνζώπνπ λα δηαζέηεη ειεύζεξα ηα 

απαιινηξησηά δηθαηώκαηά ηνπ (rule against inalienability)91. Ωζηόζν, ηα ακεξηθαληθά 

δηθαζηήξηα έρνπλ ζεσξήζεη έγθπξε ηε παξάθακςε ηνπ θαλόλα απηνύ κέζσ ηνπ 

ζεζκνύ 

 
 

86
 Βι. Μπαιή, ό.π., §64 ζει. 181 επ.˙ Παπαληθοιάοσ, θέςεηο πάλσ ζηε ratio ηεο 

απαγόξεπζεο ησλ θαηαδπλαζηεπηηθώλ ζπκβάζεσλ (ΑΚ 179) ΝνΒ 43, 193 (201-203)˙ Πειιέλε – 
Παπαγεφργίοσ, Ζ αληηκεηώπηζε από ηε λνκνινγία ηνπ άξζξνπ 179 πεξ. α` ηνπ ΑΚ, ΔιιΓλε 35, 59 
(63). 

87
 Ζ πιαγηνγξάκκηζε ησλ ζθέςεσλ ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο είλαη δηθή κνπ. 

88
 Βι. αληί πνιιώλ Γεφργηάδε, ΓελΔλνρ

2
, § 53, ζ. 580-586. 

89
 Κηηζαράς, ό.π., αξ.26. 

90
 Κηηζαράς, ό.π. 

91
 Βι. Με ηελ αξρή απηή, πξώηνο θαηαπηάζηεθε ν θαζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ηνπ Υάξβαξλη 

θαη παηέξαο ηνπ ακεξηθαληθνύ πεξηνπζηαθνύ δηθαίνπ John Chipman Gray ζηηο πξαγκαηείεο ηνπ 
«Restraints on the Alienation of Property, (2d), 1895» θαη «The Rule Against Perpetuities, 1886». 
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ηνπ trust, πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ ειιεληθή λνκηθή νξνινγία κε ηνλ όξν 

«εκπίζηεπκα»
92

. Σν trust εθθξάδεη κηα γεληθόηεξε λνκηθή ηερληθή πνπ ιεηηνπξγεί όηαλ 

έλα πξόζσπν, πνπ απνθαιείηαη trustee, αθελόο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηνηθεί νξηζκέλα πεξηνπζηαθά αληηθείκελα, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηδξπηή ηνπ 

trust ( settlor) θαη αθεηέξνπ λα ηα κεηαβηβάζεη κειινληηθά ζε έλα ηξίην πξόζσπν 

(beneficiary) πξνο όθεινο ηνπ ηειεπηαίνπ ή εθπιεξώλνληαο έλαλ ζθνπό
93

. 

Δηδηθόηεξα, ηα ακεξηθαληθά δηθαζηήξηα έρνπλ αλαγλσξίζεη ζηνλ ηδξπηή ηνπ 

trust ην δηθαίσκα λα απαγνξεύεη ηε δηάζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο θπξηόηεηαο ηνπ 

beneficiary ζηελ θαηαπηζηεπηηθή πεξηνπζία (equitable interest), θαζώο θαη ηελ 

θαηάζρεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ από ηνπο πξνζσπηθνύο δαλεηζηέο ηνπ 

beneficiary
94

. Σα trusts πνπ πξνβιέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνύο απνθαινύληαη 

spendthrift trusts, γηαηί σο ζηόρν έρνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πξνζώπσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ άζσην - ζπάηαιν ηξόπν δσήο ηνπο
95

. Δλ ηνηο 

πξάγκαζη, ηα spendthrift trusts ζέηνπλ εθπνδώλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ rule against 

inalienability, έρνληαο σο δηθαηνπνιηηηθό ηνπο ππόβαζξν ηελ αξρή «Cujus est dare, 

ejus est disponere», δειαδή, πξνθξίλνληαο ην δηθαίσκα ηνπ ηδξπηή ηνπ trust νξίδεη 

πσο επηζπκεί λα δηαηεζνύλ ηα κεηαβηβαδόκελα θαηαπηζηεπηηθά ζηνλ trustee 

πεξηνπζηαθά ηνπ αληηθείκελα. 

Ζ αθνξώζα ηα spendthrift trusts ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο Πνιηηείαο ηεο 

Μνληάλα (Montana’s spendthrift trust doctrine) ζεσξείηαη όηη παξέρεη ηε δπλαηόηεξε 

πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ beneficiary από θάζε άιιε Πνιηηεία ησλ Ζ.Π.Α., 

δηόηη επηηξέπεη ζηνλ settlνr λα ζέηεη απζηεξνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ εμνπζία δηάζεζεο 

ηόζν ηνπ trustee όζν θαη ηνπ beneficiary, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα θακθζνύλ νύηε 

από ηελ εμνπζία ησλ δηθαζηεξίσλ, νύηε από ηε λνκνζεηηθή εμνπζία άιισλ 

Πνιηηεηώλ96. Ζ δηηηή πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ην ελ ιόγσ trust ζηνλ beneficiary 

έγθεηηαη ινηπόλ ζην όηη ν ίδηνο δελ έρεη ηελ εμνπζία δηάζεζεο ηεο θαηαπηζηεπηηθήο 

πεξηνπζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα ηε ζπαηαιήζεη θαη λα κείλεη «ελδεήο» ˙ 

αιιά πξσηίζησο, ζηελ αδπλακία ησλ πξνζσπηθώλ δαλεηζηώλ ηνπ beneficiary λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο από ηελ θαηαπηζηεπηηθή πεξηνπζία97. Καηά ηε 

λνκνινγία ησλ ακεξηθαληθώλ δηθαζηεξί- 

 
 

92
 Βι. Κορλειάθε, Ζ γέλλεζε θαη ε αλέιημε ηνπ ζεζκνύ ηνπ trust ζην αγγινζαμσληθό 

δίθαην, Αξκ 1977, 243 επ.˙ Παραζθεσόποσιο, Δκπίζηεπκα (trust) -Δκπηζηεπκαηνύρνο (Trustee)- θαη 
πώιεζηο παξ’ απηνύ απηνθηλήηνπ ελ Διιάδη, ΝνΒ 29, 425˙ Τροβά, Trust: Μηα απόπεηξα 
ζπκθηιίσζεο ηνπ επεηξσηηθνύ κε ην αγγινζαμσληθό ζύζηεκα δηθαίνπ, ΔΔΔπξΓ 1994, 479.  

93
 Βι. αλαιπηηθά Γειεγηάλλε-Γεκεηράθοσ, Trust θαη Καηαπίζηεπζε, § 2, ζ. 24 επ. 

94
 Βι. leading cases: Nichols v. Eaton, 91 U.S. 716 (1876)˙ Broadway National Bank v. 

Adams, 133 Mass. 170 (1882). 
95

 Βι. Stark, Montana’s Spendthrift Trust Doctrine: Analysis and Recommendations, ζει. 6 
96

 MONT. CODE ANN §§ 72-33-301 to 305. (Όπσο πξνέβιεπε ν Κώδηθαο ηεο Πνιηηείαο 
ηεο Μνληάλα κέρξη ηελ αλαζεώξεζή ηνπ κε ηνλ λόκν (Sec. 162, Ch. 264, L. 2013) ην 2013 θαη 
κεηέπεηηα ην 2015. 

97
 Δμαηηίαο αθξηβώο ηεο ππέξηεξεο πξνζηαζίαο πνπ ηπγράλνπλ νη beneficiaries έλαληη ησλ 

πξνζσπηθώλ δαλεηζηώλ ηνπο, νη νπνίνη δελ δύλαληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ μεθίλεζε 
έληνλνο δηάινγνο ζηελ ακεξηθαληθή ζεσξία θαηά ησλ spendthrifts trusts. Κύξηνο πνιέκηνο απηώλ ν 
Powell, The Rule Against Perpetuities and Spendthrift Trusts in New York, Colum.L.Rev.,688. 
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σλ, νη ηειεπηαίνη ζα κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ αθόηνπ απνδνζεί ζηνλ νθεηιέηε ηνπο 

από ηνλ trustee ην ζύλνιν ηεο θαηαπηζηεπηηθήο πεξηνπζίαο
98

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην 

ζεκείν απηό, όηη νη ιεγόκελεο «spendthrift trusts provisions» δύλαληαη λα 

θαηαιακβάλνπλ ηόζν ηελ αθίλεηε όζν θαη ηελ θηλεηή θαηαπηζηεπηηθή πεξηνπζία
99

. 

Ζ καθξόρξνλε δηάξθεηα ησλ spendthrift trusts δεκηνύξγεζε, όκσο, ζνβαξά 

λνκηθά πξνβιήκαηα θαζώο αληηηίζεην ζε ζεκειηώδεηο δηθαηηθέο αξρέο ησλ 

αγγινακεξηθαληθώλ έλλνκσλ ηάμεσλ. Πξόθεηηαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αξρή ηεο 

ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζώλ, από ηε κία κεξηά θαη γηα ηελ ειεπζεξία ησλ 

πξνζώπσλ λα δηαζέηνπλ ειεύζεξα ηα αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηνπο 

από ηελ άιιε
100

. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη πξνθύπηνπζεο λνκηθέο 

δπζρέξεηεο ειήθζεζαλ εηδηθά κέηξα όπσο ν «θαλόλαο πνπ απαγνξεύεη ηηο 

πεξηνπζηαθέο δηαησλίζεηο»
101 (rule against perpetuities). 

Ο θαλόλαο απηόο εθθξάζηεθε νινθιεξσκέλα γηα πξώηε θνξά ζην αγγιηθό 

δίθαην, ζηηο ππνζέζεηο Duke of Norfolk’s Case
102 θαη Cadell v. Palmer

103
. ύκθσλα κε 

ηνλ θαλόλα απηό, πνπ πηoζεηήζεθε αξγόηεξα από όιεο ηηο έλλνκεο ηάμεηο ηνπ 

Common Law
104

, θάζε κειινληηθό δηθαίσκα θπξηόηεηαο, ζεσξείηαη άθπξν, αλ ην 

γεγνλόο από ην νπνίν εμαξηάηαη ε έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ιάβεη ρώξα κεηά 

ηελ παξέιεπζε 21 εηώλ από ην ζάλαην 

 
 
 
 
 

98
 Βι. Broadway National Bank v. Adams, 133 Mass. 170 (1882): “The income of the trust  

fund created for the benefit of the debtor could thus not be reached by attachment before it was 
paid to him”. 

99
 Lundgren v. Hoglund, Mont, 711 P. 2d 809 (1985). Αμίδεη λα θαηαγξαθεί όηη ζήκεξα ζηελ 

Νέα Τόξθε όια ηα trusts ζεσξνύληαη spendthrifts trusts θαη κόλν αλ ζην πεξηερόκελό  ηνπο 
πεξηέρνπλ αληίζεηε πξόβιεςε δελ εθιακβάλνληαη σο ηέηνηα. Βι. Ν.Τ. Estates, Powers, Trust Law 
Section, §7- 3.1. Αθόκε βι. ζρεηηθή λνκνζεζία: (M.U.T.C.) Massachusetts Uniform Trust Code. 
Chapter 203 E: Article 5 (2014) ˙ Pennsylvania Law of Trust. Chapter 77. Trusts – Title 20.Sub 
Chapter E- Section 7741-48 (2010). 

100
 Βι. Chesterman, Family Settlements on Trust, ζει. 124επ., 138 επ. 

101
 Έηζη ε απόδνζε ηνπ όξνπ ζηα ειιεληθά από ηε Γειεγηάλλε-Γεκεηράθοσ, Trust θαη 

Καηαπίζηεπζε,§ 92, ζ. 215 επ. 
102

 3 Ch. Cas. 1, 22 Eng. Rep. 931 (Ch. 1682). 
103

 1. Cl. & Fin. 372, 6 Eng. Rep. 956 (H.L. 1832-1833). ην αγγιηθό δίθαην ηζρύεη επίζεο 
θαη ν λνκνινγηαθόο θαλόλαο “Saunders v. Vautier”, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν beneficiary κπνξεί  λα 
αμηώζεη πξόσξα ηε ιύζε ηνπ trust, παξά ηελ αληίζεηε βνύιεζε ηνπ ηδξπηή, αλ είλαη ηθαλόο γηα 
δηθαηνπξαμία θαη δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ζε θαλέλα άιιν πξόζσπν ύζηεξα από απηόλ κειινληηθό 
δηθαίσκα θπξηόηεηαο ζηελ θαηαπηζηεπηηθή πεξηνπζία. Ο ελ ιόγσ θαλόλαο δελ γίλεηαη δεθηόο ζην 
ακεξηθαληθό δίθαην θαζόζνλ ζύκθσλα κε ηνλ ζεκειηώδε θαλόλα πνπ δηεηύπσζε ε απόθαζε 
Clafin 
v. Clafin, ην trust δελ κπνξεί λα ιήμεη πξνηνύ παξέιζεη ην πξνβιεπόκελν από ηε ζπζηαηηθή πξάμε 
ηνπ δηάζηεκα, έζησ θαη αλ ηνύην δεηεζεί νκόθσλα από ηνπο beneficiaries. Βι . εθηελώο Friedman, 
The Dynastic Trust, ζ. 547. 

104
 Βι. ελδεηθηηθά Lawson/Rudden, The Law of Property, ζ. 176 επ. ˙ Leach/Tudor, The 

Rule against Perpetuities, ζ. 45 επ. 
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ελόο πξνζώπνπ ην νπνίν είρε γελλεζεί ή είρε ζπιιεθζεί θαηά ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε 

λα ηζρύεη ε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ δηθαηώκαηνο. Δπί παξαδείγκαηη, αλ ε ηδξπηηθή 

πξάμε ηνπ trust νξίδεη, σο beneficiaries, ηε ζύδπγν θαη ηα ηέθλα ηνπ ηδξπηή θαη 

ηαπηόρξνλα πξνβιέπεη όηη νη δεύηεξνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αμηώζνπλ ηελ 

θαηαπηζηεπηηθή πεξηνπζία (equitable interest) 30 ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηεο πξώηεο, 

ε δηάηαμε απηή ζα ζεσξεζεί άθπξε θαη ην trust ζα ιήμεη απηνκάησο κόιηο 

ζπκπιεξσζνύλ 21 έηε από ην ζάλαην ηεο ζπδύγνπ
105

. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ππνζέζεηο αθνξώζεο trusts, ζπάληα θζάλνπλ 

ζηo Αλώηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο (Supreme Court of 

the United States), θαζώο ε επίιπζή ηνπο, θαηά θύξην ιόγν, δηεπζεηείηαη από ηα 

states courts
106

. ηελ πξόζθαηε απόθαζε Egelhoff v. Egelhoff (2001)
107 ην Supreme 

Court έθξηλε όηη κηα πξώελ ζύδπγνο κπνξεί λα ιακβάλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζαλόληνο 

πξώελ ζπδύγνπ ηεο από ηελ ERISA
108

, θαη όρη ηα παηδηά ηνπ, θαζόζνλ απηή, σο 

beneficiary, ηπγράλεη κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο
109

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105
 ηε ζπλέρεηα όκσο λνκνινγηαθά δηαπιάζηεθε ν θαλόλαο ηνπ “ wait and see” , ζύκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ην θύξνο ελόο κειινληηθνύ δηθαηώκαηνο δελ εμαξηάηαη από ην αλ απηό ήηαλ βέβαην ή 
όρη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζύζηαζήο ηνπ, αιιά από ην αλ ην κειινληηθό θαη αβέβαην γεγνλόο από ην 
νπνίν εμαξηάηαη ε ελέξγεηά ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ν 
θαλόλαο ησλ «πεξηνπζηαθώλ δηαησλίζεσλ». Βι. ην πιένλ ζεζπηζκέλν λνκνζέηεκα ηνπ Ζλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο : The Perpetuities and Accumulations 
Act 2009 (c. 18). 

106
 Ο Richard A. Posner, Καζεγεηήο Ννκηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν θαη Πξόεδξνο 

Δθεηώλ ηνπ 7
νπ

 Πεξηθ. Δθεηείνπ ησλ Ζ.Π.Α, ην 1993 (Πξώηνο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 
ηαπηόρξνλα ζε επηξξνή ζηε λνκνινγία δηθαζηήο ζηελ ηζηνξία ηνπ Ακεξηθαληθνύ Γηθαίνπ) ζηειηηεύεη 
ηελ λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ζε ιίγεο ππνζέζεηο κε trusts λα ππόθεηληαη ζηελ θξίζε ηνπ Supreme 
Court θαη είρε δειώζεη ραξαθηεξηζηηθά: “one of the most mysterious and esoteric branches of the  
law”. 

107
 532 U.S. 141 (2001) 

108
 Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA), 29 U.S.C.S. § 1001 et seq. 

109
 Βι. Wash. Rev. Code § 11.07.010 (2)(a). 


