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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια των χρηστών ηθών υπήρξε πάντοτε πολύ σπουδαία
και έχει προβληµατίσει έντονα τόσο τη θεωρία όσο και την
νοµολογία. Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να
προσεγγίσω το ζήτηµα της έννοιας των χρηστών ηθών µε
βάση το συνταγµατικό αλλά και το κοινό νοµοθέτη, όπως
αυτή αποτυπώνεται στην σύγχρονη έννοµη µας τάξη.
Στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτού του θέµατος, καταρχάς
θα αναδείξω πως η κοινωνική ηθική σχετίζεται µε τα χρηστά
ήθη και αφού προβώ και σε µία ιστορική αναδροµή των
χρηστών ηθών για να δούµε κατά πόσο αυτά έχουν
επηρεασθεί στο παρελθόν και πως αυτά έχουν θεµελιωθεί
στην παρούσα φάση, όπως δηλαδή αυτά υπάρχουν σήµερα,
θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την σύγχρονη έννοια των
χρηστών ηθών. Εν συνεχεία θα ασχοληθώ µε τον ρόλο της
έννοιας των χρηστών ηθών στο Σύνταγµα και στους νόµους
της χώρας µας καθώς και η ανάδειξη της σηµασίας αυτής της
έννοιας.
Ακολούθως, θα παραθέσω το περιεχόµενο ορισµένων
ενδεικτικών αποφάσεων, στις οποίες διαφαίνεται καθαρά ο
ρόλος των χρηστών ηθών καθώς και κατά πόσο έχουν
συµβάλλει στην νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Με
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την

αναφορά

αυτή

διαπιστώνεται

ο

τρόπος

που

αντιµετωπίζεται η έννοια των χρηστών ηθών κατά την
εφαρµογή του δικαίου και επιδιώκεται η διεξαγωγή
ορισµένων γενικών συµπερασµάτων σχετικά µε τη θέση που
έχει αυτή η έννοια στην νοµική επιστήµη.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ
1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ.
Τα χρηστά ήθη, σύµφωνα µε την κρατούσα αντίληψη,
συνιστούν τις επιταγές της κρατούσας κοινωνικής και όχι
απλά της ηθικής. Και τούτο διότι ηθική και χρηστά ήθη δεν
είναι πάντοτε έννοιες του ίδιου πλάτους. Με τον όρο ηθική
άλλοτε νοείται η εθιµική κοινωνική ηθική και άλλοτε όµως
εννοείται η φιλοσοφική ηθική, δηλαδή η απόλυτη ιδέα της
ηθικής.1
Η κοινωνική ηθική περιλαµβάνει το σύνολο των αντιλήψεων
που επικρατούν σε µία κοινωνία περί αγαθού και κακού.
Ιστορικά είναι µάλλον πιθανότερο ότι εµφανίστηκε µε τη
µορφή θρησκευτικών επιταγών που παρίσταναν το αγαθό ως
αρεστό στο θεό και το κακό ως κάτι που αποδοκιµάζεται από
αυτόν. Σήµερα η κοινωνική ηθική είναι περισσότερο
χειραφετηµένη από την θρησκεία, χωρίς βέβαια αυτό να ‘ναι
κάτι απόλυτο που δεν επιδέχεται αµφισβητήσεις.
________________
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Η κοινωνική ηθική περιλαµβάνει το σύνολο των αντιλήψεων
που επικρατούν σε µία κοινωνία περί αγαθού και κακού.
Ιστορικά είναι µάλλον πιθανότερο ότι εµφανίστηκε µε τη
µορφή θρησκευτικών επιταγών που παρίσταναν το αγαθό ως
αρεστό στο θεό και το κακό ως κάτι που αποδοκιµάζεται από
αυτόν. Σήµερα η κοινωνική ηθική είναι περισσότερο
χειραφετηµένη από την θρησκεία, χωρίς βέβαια αυτό να ‘ναι
κάτι απόλυτο που δεν επιδέχεται αµφισβητήσεις.
Η κοινωνική ηθική2 συµπίπτει µε τις συνήθειες κατά ότι τις
περισσότερες φορές δεν δηµιουργείται από συγκεκριµένα
πρόσωπα και δεν επιβάλλεται σκόπιµα για την διάδοση του
αγαθού και για την καταπολέµηση του κακού αλλά τυχαίνει
για πολλούς και διάφορους λόγους να επικρατεί σε ορισµένο
τόπο και χρόνο. Επίσης η κοινωνική ηθική συµπίπτει µε τις
συνήθειες κατά το ότι δεν τηρείται πάντοτε από τους
πράττοντες

µε πλήρη συνείδηση και επίγνωση της

ορθότητας των επιταγών της αλλά επειδή γι’ αυτούς

η

συµµόρφωση προς τις επιταγές της κρίνεται επαρκής λόγος
για τον καθορισµό της συµπεριφοράς τους.
Εντούτοις, η κοινωνική ηθική εµφανίζει και σηµαντικές
διαφορές από τις συνήθειες. Καταρχήν αφορά το σύνολο
µιας κοινωνίας και όχι επιµέρους κοινωνικές οµάδες.
Αντίστροφα το φάσµα των πράξεων που καταλαµβάνει, είναι
6
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µικρότερο από εκείνο των συνηθειών, γιατί ρυθµίζει µόνο
εκείνες τις πράξεις που είναι ηθικά σηµαντικές και όχι και τις
ηθικά αδιάφορες πράξεις. Επίσης η παράβαση των επιταγών
της κοινωνικής ηθικής συνοδεύεται µε µία αρνητική κρίση
για τον δρώντα, µία ηθική µοµφή. Αυτή η µοµφή είναι
εξαιρετικά δυσάρεστη για τον παραβάτη γιατί τον µειώνει
προσωπικά. Έτσι η κοινωνική ηθική υπηρετεί καλύτερα την
οµαλότητα και την διάρκεια της κοινωνικής συµβίωσης από
ό,τι οι συνήθειες. Η υπεροχή της αυτή ενισχύεται και από το
γεγονός ότι δεν προωθεί µεταξύ των κοινωνών µόνο την
εµπιστοσύνη της κοινωνικής σταθερότητας αλλά, ως ένα
βαθµό, και την εµπιστοσύνη της δικαιοσύνης καθώς και της
κοινωνικής αλληλεγγύης.

2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΗΣ

ΕΝΝΟΙΑΣ

ΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ.
Τα χρηστά ήθη συνιστούν µία αόριστη νοµική έννοια, το
περιεχόµενο της οποίας διαπλάθεται σύµφωνα µε τις επιταγές
της κρατούσας κοινωνικής ηθικής. Συνεπώς είναι µία έννοια
µεταβλητή και προσαρµοζόµενη στις εκάστοτε αντιλήψεις των
µελών της κοινωνίας. Γι ‘αυτό και τα χρηστά
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ήθη προσέλαβαν ποικίλες έννοιες στο πέρασµα των αιώνων, τις
οποίες θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε συνοπτικά.
Στην αρχαία Ελλάδα, µε την εµφάνιση τους στη γη, οι άνθρωποι
ζούσαν σε θηριώδη κατάσταση και κατά νοµάδες. Με την
πάροδο του χρόνου, σχηµατίστηκε η οικογένεια, η οποία
αποτέλεσε το έµβρυο της κοινωνίας και το θεµέλιο της
µετέπειτα κοινωνικής ζωής. Η έφεση αυτή του ανθρώπου προς
τον κοινωνικό βίο υπαγορεύθη από το αίσθηµα κοινωνικότητας
που τον διακατέχει εκ φύσεως.
Ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν, φέρει συνείδηση , η οποία
παρουσιάζει το χαρακτηριστικό ότι διέπεται από αρχές που
διέπουν και τις συνειδήσεις άλλων ανθρώπων, παράλληλα προς
το άτοµο του και την ατοµική του συνείδηση. Έτσι λοιπόν,
εκτός από το ατοµικό εγώ διαµορφώνεται στην συνείδηση των
ανθρώπων και το κοινωνικό εγώ.
Το κοινωνικό εγώ είναι εκείνο από το οποίο εκπορεύεται η
κοινωνική συµπεριφορά, η οποία εδράζεται στην κοινωνική
πλέον συνείδηση. Ως εκ τούτου µπορούµε να παραδεχτούµε ότι
τα ήθη τα υπαγορεύει η αυθεντία της κοινωνίας µέσα στην
οποία ζει κάποιος.3
Κατά τους οµηρικούς χρόνους την κοινωνική συµπεριφορά και
ειδικότερα την αντίληψη του κοινωνικού καθήκοντος τη
διαµορφώνει η πίστη προς τους Ολύµπιους
________________
3.
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θεούς. Τα κρατούντα ήθη αυτής της εποχής εδράζονται στην
πίστη του οµηρικού ανθρώπου ότι εκπορεύονται από τους
θεούς. Τα πάντα διέπει η βούληση του θεού ∆ιός ενώ η θεά
Θέµις είναι ο θείος νόµος.
Αναφορικά µε τον οικογενειακό βίο των οµηρικών ανθρώπων,
ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογένειας, αυτός έχει τον πρώτο
λόγο, δεν ήταν δεσποτικός, παρά µόνο ως σύζυγος της συζύγου,
ως πατέρας των τέκνων και ως αφέντης των δούλων. Η επιλογή
του συζύγου δεν ήταν θέµα της νεανίδος, διότι αυτή όφειλε να
αποδεχτεί την γνώµη των γονιών τη, η δε πολυτεκνία εθεωρείτο
ευλογία του θεών. Η παλλακία δεν αντιτίθετο εις τα κρατούντα
κατά την οµηρική εποχή ήθη ενώ η µοιχεία εθεωρείτο αισχρή
πράξη. Αυτά απηχούν την γενική αντίληψη περί ηθικής εκείνης
την εποχής.
Από τον έκτο αιώνα αρχίζει µία καινούρια εποχή. Έτσι οι
αξιώσεις περί χρηστού βίου, δηλαδή η φιλοπονία, η αυτάρκεια,
η διατήρηση της φιλαδελφίας και της φιλίας, η εκπλήρωση των
καθηκόντων προς τους ξένους, και οι νέοι θεσµοί, τα
δικαιώµατα της οικογένειας και το κύρος της πολιτείας
παρουσιάζονται στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Αυτή την
περίοδο η λέξη νόµος σηµαίνει και τον γραπτό αλλά και τον
άγραφο νόµο. Την εν λόγω εποχή συνέβαλαν στη διαµόρφωση
της κοινωνικής συνείδησης οι επτά σοφοί και οι λυρικοί κυρίως
ποιητές.
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Ο Σόλων έδωσε νέο κύρος στις ηθικές αρχές. Η θεά Θέµις δεν
εµφανίζεται πλέον στην Σολώνεια νοµοθεσία. Η δίκη είναι η
µεγάλη θεά του Σόλωνα, αντίπαλος δε αυτής η ύβρις. Κατ’
αυτόν

τον

τρόπο

ο

άνθρωπος

συνειδητοποιεί

την

προσωπικότητα του και τείνει να θεωρεί την θέληση του ολοένα
και πιο ανεξάρτητη από ανώτερες δυνάµεις. Καθίσταται µε
αλλά λόγια υπεύθυνος για την µοίρα του. Ο Σόλων πίστευε
ακόµα στην ισχύ του αγαθού µέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος
απαγόρευσε τον δανεισµό επί της σώµασι και περιόρισε την
πατρική κυριαρχία. Στα ίδια περίπου πλαίσια κινήθηκαν ο
Αισχύλος και ο Σοφοκλής.
Οι σοφιστές όµως εξήγειραν το πνεύµα της κριτικής και έτσι
εξασθένιζαν τον σεβασµό προς τις δυνάµεις που µέχρι πρότινος
εθεωρούντο ιερές.
Ο Σωκράτης δεν έπαυσε να επικρίνει τους θεσµούς της
πολιτείας των Αθηναίων ενώ η όλη βάση της διδασκαλίας του
βρισκόταν σε βαθιά αντίθεση µε τα πατροπαράδοτα ήθη των
αρχαίων χρόνων. Έτσι θίγει τα βαθύτερα προβλήµατα περί
δικαιοσύνης και οσιότητας ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθεί
ως ταραξίας της κοινωνικής ειρήνης.
Ο Πλάτων µε το έργο του «Πολιτεία» εµφανίζει την
δηµοκρατία ως αµαρτηµένη πολιτεία, στην οποία δεν
εφαρµόζονται ορθώς η ελευθερία και η ισότητα. Επίσης
εµφανίζει δοξασίες άκρως αντίθετες προς τους δηµιουργικούς
νόµους που διέπουν την ανθρώπινη φύση και τις σύµφωνες µε
10

αυτές αρχές περί ηθικής αρετής, δικαίου και πατρίων ηθών.
Έτσι η Πολιτεία του Πλάτωνος βρίσκεται σε καθαρή αντίθεση
µε την ελεύθερη προσωπικότητα του ανθρώπου, αρνείται τα
ιερότερα και τα ευγενέστερα αισθήµατα του ανθρώπου, όπως
ότι η οικογένεια είναι ο πυρήνας µίας ορθά δοµηµένης
πολιτείας.
Τον πέµπτο αιώνα ο Περικλής δεν εισήγαγε νέες αρχές ως προς
τα ουσιώδη, αλλά παρουσιάζεται ως συνεχιστής της ιστορίας
της πόλεως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κοινή συνείδηση
επαγρυπνεί επί της τηρήσεως των άγραφων νόµων, διότι αυτοί
δεν προστατεύονται από εξωτερικές διατάξεις του δικαίου.
Ο Αριστοτέλης εξετάζει κάθε ηθικό ζήτηµα έχοντας ως βάση
την αρχή ότι κάθε µεν κακία είναι υπερβολή ή έλλειψη κάποιας
ιδιότητας ενώ κάθε δε αρετή αποτελεί µεσότητα µεταξύ αυτών
των δύο κακών, της υπερβολής και της έλλειψης. Την ηθική
αρετή στηρίζει στη βούληση

και όχι στη γνώση, όπως ο

Σωκράτης. Έτσι για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο το δίκαιο
«ανθρώπινον εστί». Από τον ίδιο χειραφετείται η ηθική
αντίληψη από το θρησκευτικό στοιχείο και ως κακίες και αρετές
εκείνες που καθιερώθηκαν ως τέτοιες από την κοινή γνώµη των
ανθρώπων.
Οι Αθηναίοι ρήτορες διαµόρφωσαν ικανώς τις ηθικές
αντιλήψεις και ειδικότερα την αντίληψη περί χρηστών ηθών. Η
ηθική εκτίµηση περί επιείκειας, της πραότητας, της προς
βοήθεια προθυµίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της
11

περιόδου. Τέλος οι Στωικοί δέχονται ότι η αρετή είναι αγαθό
και µόνο σε αυτό συνίσταται η ευδαιµονία του κάθε ανθρώπου.4
Ας δούµε τώρα πως τα κείµενα περί Ρωµαϊκού δικαίου µετά την
ανάπτυξη της Ρώµης βοηθούν στην έρευνα της εξέλιξης της
έννοιας των χρηστών ηθών.
Η Ρώµη δεν αρκείται στο να παίξει ρόλο ως πρώτη πόλη της
Ιταλίας αλλά επιδιώκει να γίνει ο κυρίαρχος του τότε
πολιτισµένου κόσµου. Εντός ενός αιώνος η Καρχηδόνα
νικήθηκε, η Σικελία κατακτήθηκε, η Γαλατία και η περιοχή του
Πάδου υποτάχτηκαν, η εκµετάλλευση της Ισπανίας ήταν
γεγονός, η Μακεδονία, η Ελλάς και η Αφρική έγιναν επαρχίες
ρωµαϊκές .Κατά τον ίδιο χρόνο η ρωµαϊκή κοινωνία χωρίς
ταραχές και χωρίς εµφανή επανάσταση αποσυντίθεται εξαιτίας
ακριβώς των κατακτήσεων της. Η παλιά Ρώµη αλλάζει µορφή
κοινωνικώς υπό την επίδραση των ηθών και των ιδεών της
Ανατολής και ιδιαιτέρως της Ελλάδος καθώς και ενδεχοµένως
υπό την επήρεια του δηµόσιου και του ιδιωτικού πλούτου. Με
τις κατακτήσεις, το χρήµα αφθονεί, η διαφθορά όµως εισδύει
στην ρωµαϊκή οικογένεια. Η πολυτέλεια κυριαρχεί και
διαφθείρει. Αυτό φαίνεται και από τους πολυάριθµους
νεότερους νόµους κατά της πατροκτονίας, της µοιχείας, της
πολυτέλειας

των

γυναικών,

της

ασωτίας

κ.τ.λ.

_________________
4.
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Αλλά ποια είναι η έννοια των ηθών στο ρωµαϊκό δίκαιο?5
Από τα ρωµαϊκά κείµενα, αυτά προσδιορίζονται ως κανόνες,
αρχές συµπεριφοράς των πολιτών. Οι αρχές αυτές εφαρµόζονται
τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δηµόσια ζωή, τόσο στους
πολίτες όσο και στους στρατιώτες. Για τον πολίτη οι αρχές
αυτές συνίσταντο στο να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις, να σέβεται τις δηµόσιες αρχές, να έχει τέκνα, να
ανατρέφει αυτά ούτε µε άκρα αυστηρότητα αλλά ούτε και µε
άκρα χαλαρότητα, να τιµά τους θεούς, να σέβεται την πατρίδα,
τους γονείς και το πλησίον, να τηρεί τον δοθέντα λόγο, να είναι
οικονόµος και να σέβεται την αιδώ. Ο άρχων θα πρέπει να
εκπληρώνει τα καθήκοντα του χωρίς κατάχρηση εξουσίας και
να µένει µακριά από κάθε διαφθορά.
Η έννοια όµως των χρηστών ηθών παρέµεινε πάντοτε
ακαθόριστη. Μεταβολή στην περί χρηστών ηθών ρωµαϊκή
αντίληψη επέφερε πρωτίστως η διείσδυση της ελληνικής
φιλοσοφίας και ιδιαιτέρως της διδασκαλίας των Στωικών. Υπό
την

επίδραση

της

φιλοσοφίας

αυτής

γίνονται

πλέον

συγκεκριµένα τα παραδείγµατα αντιθέσεως στα χρηστά ήθη
ορισµένων πράξεων της ζωής.
_________________
5.

Παρασκευάς Ιωάννης Θεµ., «Τα χρηστά ήθη και η νοµική θεµελίωση αυτών», Αθήναι 1983, σελ. 5-
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6.

Τούσης Ανδρέας Χρ., «η έννοια των χρηστών ηθών – Συµβολή εις την ερµηνείαν των Γεν. Αρχών

του Α.Κ», ΕΕΝ 1956 (23), σελ. 229 επ.
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Μεταξύ των χρηστών ηθών

επίσης καταλέγετο και η καλή

πίστη. Η βία και ο φόβος καθιστούν ελαττωµατική τη
συναίνεση, καταστρέφουν την καλή πίστη και συνεπώς είναι
εναντίον των χρηστών ηθών.
Οι σύγχρονες νοµοθεσίες λόγω κοινωνικών και οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων και εν όψει των οικονοµικών κρίσεων και της
κρίσης της ηθικής και συνεπώς των νέων προβληµάτων που
αυτές θέτουν δεν αρκούνται στο να διατηρήσουν την ρωµαϊκή
διδασκαλία και τα πολυάριθµα αυτής παραδείγµατα. Στα
συστήµατα ερµηνείας των µεγάλων κωδικοποιήσεων του
δέκατου ένατου αιώνα βρίσκουµε ότι τα χρηστά ήθη δεν
προσδιορίζονται από θρησκευτικά η φιλοσοφικά ιδεώδη αλλά
από την εκ της κοινής γνώµης δηµιουργούµενη πραγµατικότητα
ή ότι τα χρηστά ήθη πρέπει να προσδιορίζονται αναφορικά µε
την δεδοµένη χρονική στιγµή.7
3.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ.
Το δίκαιο έχει δηµιουργηθεί για την εξυπηρέτηση του
κοινωνικού βίου και κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να εµπνέεται
από τα παραγγέλµατα της ηθικής, αφού αυτά εξυγιαίνοντας τον
άνθρωπο εξυγιαίνουν και τον κοινωνικό βίο, εφόσον οι κανόνες
________________
7.

Τούσης Ανδρέας Χρ., «η έννοια των χρηστών ηθών – Συµβολή εις την ερµηνείαν των Γεν. Αρχών

του Α.Κ», ΕΕΝ 1956 (23), σελ. 227 επ.
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του δικαίου τίθενται όχι για τους «εκ θεού όντας», αλλά για τον
κοινό άνθρωπο. Εφόσον δηλαδή το δίκαιο έχει προορισµό να
διέπει την κοινωνική συµβίωση των ανθρώπων, λογικό είναι να
περιβάλει κανόνες προσιτούς και ικανούς να τηρηθούν από τους
πολλούς. Πρέπει µε άλλα λόγια να λάβει ως µέτρο τον εκάστοτε
µέσης ηθικής άνθρωπο και στο µέτρο αυτό να στηρίξει την
τήρηση των κανόνων του. Θα αποτελούσε ουτοπία να γεµίζαµε
τον κώδικα του δικαίου µε παραγγέλµατα της ηθικής. Αυτός
είναι ο λόγος που οι κανόνες δικαίου περιέχουν ελάχιστα ηθικά
παραγγέλµατα και υπό αυτήν την έννοια συµπληρώνονται µε
παραποµπή στα χρηστά ήθη.8
Τα χρηστά ήθη προσδιορίζονται από την πραγµατικότητα που
δηµιουργείται από την κοινή γνώµη. Επίσης, η έννοια τους είναι
εµπειρικά προσδιορίσιµη κατά περίπτωση, ασφαλώς όχι µε
βάση την υποκειµενική αντίληψη του δικαστή γι’ αυτά αλλά µε
βάση τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις.
Σύµφωνα µε τον Γεωργιάδη, χρηστά ήθη είναι οι κρατούσες
αντιλήψεις του µέσου χρηστού και δικαίου ανθρώπου για το
ποια συµπεριφορά ανταποκρίνεται στις επιταγές της κοινωνικής
ηθικής.
Για τον προσδιορισµό της έννοιας των χρηστών ηθών είναι
αδιάφορες οι προσωπικές αντιλήψεις του δικαστή ή των
______________
8.

Μπαλής, «Γεν. Αρχές Αστικού ∆ικαίου», Αθήνα 1961, σελ. 181-182
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διαδίκων. Αντιθέτως κρίσιµες είναι οι κρατούσες αντιλήψεις σε
ορισµένο τόπο, χρόνο και κύκλο συναλλασσοµένων. Η έννοια
τους θα µπορούσε καλύτερα να αποδοθεί µε τον όρο
«κοινωνική ηθική». Μπορούµε να πούµε πως δεν υπάρχει µια
έννοια για τα χρηστά ήθη αλλά αυτή διαµορφώνεται και
µεταβάλλεται αντικειµενικά µε αναφορά στις αντιλήψεις περί
κοινωνικής ηθικής, που επικρατούν σε ορισµένο χρονικό
πλαίσιο στην κοινωνία και σε συνάρτηση µε τις κατά περίπτωση
περιστάσεις. Από την άλλη ο δικαστής

δεν επιτρέπεται να

αντλήσει τα στοιχεία των χρηστών ηθών από µια κοινωνική
ηθική, η οποία µπορεί να προσκρούει σε θεµελιώδεις αξίες της
έννοµης τάξης.9
Κατά τον Μπαλή, ως κριτήριο των χρηστών ηθών δεν
χρησιµεύουν οι ατοµικές αντιλήψεις του δικαστή περί ηθικής
αλλά οι ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη «χρηστώς
και εµφρόνως σκεπτόµενου κοινωνικού ανθρώπου». Τα χρηστά
ήθη δεν πρέπει να ταυτίζονται µε τις απλές συνήθειες ή µε τις
απαιτήσεις της κοινωνικής ευπρέπειας ή συµπεριφοράς, οι
οποίες διαπλάθονται από κοινωνικούς, εθνικούς, πολιτικούς ή
θρησκευτικούς λόγους.10
_____________________________
9.

Για την κοινωνική ηθική καθώς και για τις διαφορές της από τις συνήθειες βλ. Π. Σούρλα, σελ.34 επ.

10

. Μπαλής, «Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου» , Αθήνα 1961 σελ. 182
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Τέλος, τα χρηστά ήθη δεν πρέπει να συγχέονται µε την
κατάχρηση δικαιώµατος. Πολλές φορές η κατάχρηση συγχέεται
µε την απλή παράβαση. Ιδίως η κατάχρηση δεν πρέπει να
ταυτίζεται µε την παράβαση του Συντάγµατος ή των χρηστών
ηθών ή την προσβολή των δικαιωµάτων των άλλων11
Κατάχρηση συντρέχει, όταν δεν παραβιάζεται µεν καµία ρητή
διάταξη αλλά η χρήση του δικαιώµατος αντιστρατεύεται τη
συνταγµατική τάξη και ειδικά το σκοπό του συγκεκριµένου
δικαιώµατος –όταν δηλαδή δεν παραβιάζεται µεν το γράµµα
αλλά προφανώς το πνεύµα του Συντάγµατος.12

ΙΙ. ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
1.Το Σύνταγµα και οι γενικές ρήτρες.
Η έννοια των χρηστών ηθών πρέπει να εξειδικεύεται µε βάση τα
κριτήρια

που

περιέχονται

στις

θεµελιώδεις

αξίες

του

Συντάγµατος. Ιδιαίτερη είναι η θέση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων τα οποία ρυθµίζουν έµµεσα τη νοµοθεσία µε
___________________
11

.Άρθρο 5 παρ. 1 Σ.

12.

∆αγτογλου Π. ∆. «κατάχρηση των ατοµικών δικαιωµάτων», ΝοΒ, τοµ. 38, 1990, σελ. 226
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Συντάγµατος. Ιδιαίτερη είναι η θέση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων τα οποία ρυθµίζουν έµµεσα τη νοµοθεσία µε
αρωγό τις γενικές ρήτρες. Αυτό αναδεικνύει τα χρηστά ήθη σε
µέσο

µετασχηµατισµού

των

συνταγµατικών

αξιών

σε

συγκεκριµένους κανόνες για την απονοµή του δικαίου.
Επιβάλλεται να επισηµανθεί ότι στο Σύνταγµα και πιο
συγκεκριµένα στο α.5 παρ.1 και α.25, περιέχονται οι παρακάτω
γενικές οριοθετήσεις : α. τα δικαιώµατα των άλλων, β. το
Σύνταγµα, γ. η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης, δ. η
κοινωνική οριοθέτηση και ε. τα χρηστά ήθη, τα οποία
αποτελούν και το αντικείµενο της εργασίας .
Τρεις βασικές αρχές της συνολικής έννοµης τάξης προκύπτουν
από

τη

συστηµατική

ερµηνεία

των

διατάξεων

που

προαναφέρθηκαν και οι οποίες διέπουν τόσο τη δράση των
ιδιωτών όσο και των κρατικών οργάνων. Πρόκειται για τη
βασική οριοθετική ρήτρα της νοµιµότητας, της κοινωνικότητας
και της χρηστότητας. Ο συνδυασµός αυτών των ρητρών
δηµιουργεί ένα θεµελιώδες τρίπτυχο. Ως εκ τούτου , η γενική
ρήτρα της χρηστότητας εµπεριέχει το σεβασµό των χρηστών
ηθών, την τήρηση της καλής πίστης και την απαγόρευση της
κατάχρησης. Επιπλέον η αρχή της χρηστότητας περιλαµβάνεται
στην αρχή της νοµιµότητας. 13
___________________
13.

Βλ. ∆ηµητρόπουλο, ό.π., 2005, σελ. 174-186
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2. Τα χρηστά ήθη ως συνταγµατική αρχή στο α. 5 παρ.1 και
α. 13 παρ. 2.
Α. Το άρθρο 5 παρ.1 Σ.
Το άρθρο 5 παρ. 1 Σ. ορίζει ότι << καθένας έχει δικαίωµα να
αναπτύσσει

ελεύθερα

την

προσωπικότητα

του

και

να

συµµετέχει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της
χώρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και
δεν

παραβιάζει

το

Σύνταγµα

και

τα

χρηστά

ήθη>>

κατοχυρώνοντας την γενικότερη ελευθερία του ανθρώπου και
την ανάπτυξη της προσωπικότητας του, πραγµατώνοντας
δηλαδή αυτό του άρθρου 2 παρ.1 που ονοµάζει ως ανθρώπινη
αξία 14. Το άρθρο 5 κατοχυρώνει το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του
ανθρώπου, το οποίο είναι µητρικό δικαίωµα, απ’ όπου πηγάζουν
όλες οι επιµέρους ελευθερίες.
Το άρθρο αυτό είναι καινοτοµία του Συντάγµατος του 1975 και
µοιάζει µε το άρθρο 2 παρ.1 του Γερµανικού θεµελιώδους
νόµου του 1949. Το άρθρο 5 συνιστά ένα γνήσιο δικαίωµα που
συµπληρώνει την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου
και όχι µία γενική κατευθυντήρια αρχή για τον νοµοθέτη και
__________________
14.

Σ. Ματθίας , « η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και οι περιορισµοί της στο ιδιωτικό

δίκαιο», Ένωση Ελλήνων Συνταγµατολόγων, σελ.114
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έναν ερµηνευτικό κανόνα για την διοίκηση και τα δικαστήρια 15.
Ωστόσο για την προαγωγή της οµαδικής ανάπτυξης της
προσωπικότητας όλων, ο συντακτικός νοµοθέτης εισήγαγε
κάποιους περιορισµούς για να µην καθίσταται αυτή παράνοµη
και καταχρηστική.
Όσον

αφορά

συνίσταται

τον

περιορισµό

του

Συντάγµατος,

αυτός

σε µία ανάπτυξη της προσωπικότητας που δεν

προσκρούει σε διατάξεις του Συντάγµατος.
Όσον αφορά στα δικαιώµατα των άλλων , ο περιορισµός αυτός
συνίσταται στην εναρµόνιση των δικαιωµάτων όλων, µέσα σ’
ένα σύνολο, ώστε αυτά να µην συγκρούονται. Ο περιορισµός
αυτός υπάρχει ήδη στη Γαλλική ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων
του Ανθρώπου του 1789, η οποία στο α. 4 ορίζει ότι « η
ελευθερία έγκειται στο να µπορεί κανείς να κάνει καθετί που
δεν βλάπτει τον άλλον έτσι, η άσκηση των φυσικών
δικαιωµάτων κάθε ανθρώπου δεν έχει άλλα όρια από εκείνα που
εξασφαλίζουν στα άλλα µέλη της κοινωνίας την απόλαυση
αυτών των ίδιων δικαιωµάτων». Αλλά και η Οικουµενική
∆ιακήρυξη του 1948 και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του 1950 έχουν ανάλογες
διατάξεις.
Τέλος, όσον αφορά τον περιορισµό των χρηστών ηθών, η ρήτρα
αυτή περιορίζει το γενικό δικαίωµα της ελεύθερης ενέργειας,
_________________
15.

Χρυσογόνος , όπ.π., σελ. 154, ∆αγτόγλου, όπ.π., τόµος β, σελ.1144-1145.
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χωρίς όµως να απαγορεύει ρητά µία ανήθικη συµπεριφορά.
∆ηλαδή, δίνει στο νοµοθέτη την ευχέρεια να επιβάλλει
περιορισµούς, προστατεύοντας τα χρηστά ήθη, χωρίς να
περιορίζει ευθέως την ελευθερία του ατόµου. Αρχικά µάλιστα
είχε

χρησιµοποιηθεί

ο

όρος

«ηθικός

νόµος»,

αλλά

αντικαταστάθηκε µε τον όρο «χρηστά ήθη», επειδή είναι
σαφέστερος 16.
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν πρέπει να αντίκειται στις
κρατούσες αντιλήψεις της κοινωνικής και συναλλακτικής
ηθικής και να µην οδηγεί σε αντικοινωνικά αποτελέσµατα 17. Το
κρίσιµο κριτήριο πρέπει να ‘ναι η κρατούσα κοινωνική ηθική.
Είναι αναγκαίο λοιπόν, να διαπιστώνεται ο ηθικός κανόνας που
ισχύει σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αφορά µία
συγκεκριµένη περίπτωση 18. Ωστόσο είναι σαφές ότι η επίκληση
της ρήτρας των χρηστών ηθών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
προσχηµατικά, προκειµένου να επιβληθούν πρότυπα κοινωνικής
συµπεριφοράς που θίγουν την προσωπικότητα του ατόµου.
Οι συµπεριφορές των ανθρώπων δεν πρέπει να αξιολογούνται,
όσο παραµένουν σε επίπεδο ιδιωτικής σφαίρας 19 .
__________________
16.

Μάνεσης, «Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ά Ατοµικές Ελευθερίες», ΄∆ Έκδοση, Σάκκουλας

Θεσσαλονίκη,1982,

σελ.60,Παραράς,

«Σύνταγµα1975-Corpus

1,

αρ.1-50,Νοµολογία

ΣτΕ,

Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο, Νοµοθεσία», Εκδόσεις Αν. Ν. Σάκκουλα, 1985, σελ.145, Ράϊκος, όπ.π.,
σελ.406
17.

Χρυσογόνος, όπ.π., σελ.159

18.

Ράϊκος, όπ.π., σελ.369

19.

Χρυσογόνος, όπ.π., σελ.159-160
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Β. Το άρθρο 13 παρ. 2 Σ.
Στο άρθρο 13 παρ. 2 Σ κατοχυρώνεται η ελευθερία της
θρησκευτικής συνειδήσεως µε τους όρους «1. Η ελευθερία της
θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός». Η θρησκευτική
ελευθερία κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα ως αντικειµενικός
κανόνας δικαίου και ως ατοµικό δικαίωµα.
Το αντικειµενικό του κανόνα δικαίου έγκειται στο ότι έχει την
έννοια της ανεξιθρησκίας ενώ ως ατοµικό δικαίωµα δίνει τη
νοµική δυνατότητα στο άτοµο να πιστεύει και να λατρεύει
οποιοδήποτε δόγµα, δηλαδή περιλαµβάνει την ελευθερία της
θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας.
Τώρα, ως «γνωστή θρησκεία» στην παρ.2 του άρθρου 13 είναι
αυτή που έχει φανερά δόγµατα, σκοπούς και τρόπους λατρείας.
Σύµφωνα µε τον καταστατικό χάρτη όλες οι θρησκείες είναι
ελεύθερες καθώς και η λατρεία, ατοµική ή συλλογική, ιδιωτική
ή δηµόσια, στάσιµη ή κινητή.
Στο εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 13 αναφέρεται ότι «τα σχετικά
µε

την

λατρεία

κάθε

γνωστής

θρησκείας

τελούνται

ανεµπόδιστα, υπό την προστασία των νόµων». Ο νοµοθέτης
ανταποκρινόµενος στη συνταγµατική επιταγή, θεσπίζει τον
ποινικό κολασµό εγκληµάτων κατά της θρησκευτικής ειρήνης
(α. 198-20 Π.Κ), της διακεκριµένης κλοπής πράγµατος
22

θρησκευτικής λατρείας από τόπο προορισµένο γι’ αυτήν (α. 374
στ. α Π.Κ), της αντιποιήσεως ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού
της ορθόδοξης εκκλησίας ή άλλης γνωστής θρησκείας (α. 175
παρ. 2) και τις χωρίς δικαίωµα χρησιµοποιούσας της περιβολής
ή άλλου διακριτικού σηµείου θρησκευτικού λειτουργού (α. 176
Π.Κ). Μπορεί επίσης να υπάρξει αστική προστασία κατ’ α.914
και 1108 Α.Κ. Εδώ η πρόβλεψη του Συντάγµατος για
προστασία των νόµων που προστατεύουν την λατρεία είναι µία
επιταγή προς το νοµοθέτη όχι µόνο για θέσπιση αλλά και για
ερµηνεία των νόµων µε τρόπο που να προστατεύουν την
λατρεία

20

. Το εδ. β ορίζει ότι «η άσκηση της λατρείας δεν

επιτρέπεται να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη».
Έτσι, δεν προστατεύεται λατρεία, η οποία αντίκειται σ’ αυτές
τις δύο ρήτρες. Αυτή η διαταγή, αν και είναι πολύ γενική και
αόριστη, ωστόσο, προστατεύει από λειτουργούς και άτοµα, που
εκµεταλλευόµενοι την πίστη και την θρησκεία προβαίνουν σε
εκδηλώσεις που αντίκειται στις αντιλήψεις του µέσου συνετού
ανθρώπου. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ταυτίζουµε τα δόγµατα
της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας µε την ρήτρα των
χρηστών ηθών, καθώς έτσι δεν αποκλείουµε κάθε άλλη
θρησκεία, εκτός από την επικρατούσα Ορθόδοξη. 21
____________________________
20.

∆αγτόγλου όπ.π., σελ. 383

21.

Χρυσογόνος, όπ.π., σελ.233

23

ΙΙΙ. ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
1. Αστικό δίκαιο
Α.ΑΚ 33
Το Α.Κ 33 ορίζει ότι «διάταγµα αλλοδαπού δικαίου δεν
εφαρµόζεται εάν η εφαρµογή της προσκρούει στα χρηστά ήθη ή
γενικά στη δηµόσια τάξη» και εφαρµόζεται σε αλλοδαπό δίκαιο,
σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οι
κανόνες αυτοί πηγάζουν από το εσωτερικό δίκαιο, αλλά και από
διεθνή σύµβαση ή διεθνές έθιµο ή γενικώς παραδεδειγµένη
αρχή που αναγνωρίζεται από πολίτευµα κράτους 22.
Το ζήτηµα που τίθεται είναι όχι αν η εφαρµογή του αλλοδαπού
κανόνα προσκρούει στην ελληνική δηµόσια τάξη23. Τον έλεγχο
αυτό τον κάνει αυτεπάγγελτα ο δικαστής µε αντικειµενικά
κριτήρια. Τον έλεγχο των δικαστικών της ουσίας τον ασκεί ο
Άρειος Πάγος. Ο αλλοδαπός κανόνας µπορεί να προσκρούει
στην ελληνική δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Βέβαια, το
γεγονός ότι δεν αντίκειται σε ελληνική διάταξη δεν σηµαίνει ότι
___________________
22.

Κρίσπης «Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο», σελ. 396-399

23.

Γεωργιάδης – Σταθόπουλος , όπ.π., παρ. 3
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η εφαρµογή του δεν προσκρούει στην ελληνική έννοµη τάξη.
Έτσι, σε περίπτωση αντίθεσης το αλλοδαπό δίκαιο δεν
εφαρµόζεται και η σχέση είτε µένει αρρύθµιστη είτε ρυθµίζεται
από άλλη διάταξη του ίδιου εφαρµοστέου δικαίου, είτε, αν αυτό
δεν είναι δυνατό, από το ηµεδαπό δίκαιο.
Β. ΑΚ 178
Στο άρθρο 178 ορίζεται ως προϋπόθεση εγκυρότητας της
δικαιοπραξίας η µη αντίθεση της προς τα χρηστά ήθη µε σκοπό
τον περιορισµό της ιδιωτικής βούλησης, η οποία καταρχήν είναι
ελεύθερη (361 ΑΚ) σε ηθικά ανεκτά όρια. Η έννοια των
χρηστών ηθών εδώ είναι νοµικά αόριστη, ώστε να καλύπτει
πολλές περιπτώσεις και πληρώνεται κάθε φορά απ’ τον δικαστή
µε αντικειµενικά κριτήρια.
Τα χρηστά ήθη κρίνονται νοµικά και υπόκεινται στον έλεγχο
του Α.Π24, καθώς αποτελούν έµµεση δευτερογενή πηγή δικαίου.
Ωστόσο, το ουσία βάσιµο εκφεύγει του αναιρετικού ελέγχου. Η
διάταξη καλύπτει κάθε δικαιοπραξία, υποσχετική ή εκποιητική,
χαριστική ή επαχθή, περιουσιακού ή οικογενειακού δικαίου,
µονοµερή ή σύµβαση, διάταξη τελευταίας συµβάσεως,
__________________
24.

ΑΠ 1/72
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προσύµφωνο, δικαιοπραξία δηµοσίου δικαίου25 .
Πρότερα, ενδείκνυται η εφαρµογή των α. 200 και 288 Α.Κ 26.
Η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη πρέπει να συνάγεται από την
ίδια την δικαιοπραξία και το περιεχόµενο της µε το σύνολο των
περιστατικών που συγκροτούν τη ρύθµιση

27

. Αν τώρα το

ανήθικο προκύπτει από το περιεχόµενο τότε δεν χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα περιστατικών, ενώ αν από το σύνολο των
περιστατικών σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η γνώση ή η
ανυπαίτια άγνοια του ανήθικου.
Το ανήθικο ανάµεσα στα µέρη καθορίζεται από την γνώση του
ή άγνοια του εκ του ενός απ’ αυτά, στην απέναντι σε τρίτον,
από το σύνολο των δικαιοπρακτούντων. Στη σύµβαση το
ανήθικο πρέπει να αφορά και τα δύο µέρη. Μπορεί να υπάρξει
µερική ακυρότητα, αλλά χωρεί επικύρωση, αφού ούτε έτσι
αναφέρεται η αντίθεση στα χρηστά ήθη 28. Τεραστίας σηµασίας
είναι ο χρόνος τέλεσης της δικαιοπραξίας, όσον αφορά το
ανήθικο χαρακτήρα του.
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να προβάλλει την
ακυρότητα της δικαιοπραξίας σε κάθε στάση της δίκης (α.160
Κ.Πολ.∆). Ο δικαστής το κάνει αυτό και αυτεπάγγελτα29.
_____________________
25.

Τούσης, όπ.π., σελ. 230

26.

Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, ΕρµΑΚ, αρ.178, σελ.274

27.

ΑΠ 456/1972, ΑΠ 398/1975

28.

Βαθρακοκοίλης, «Αναλυτική ερµηνεία-νοµολογία Αστικού Κώδικα», Ά Τόµος, Αθήνα 1989,

σελ.266
29.

Κωστάρας, όπ.π., σελ.840, Μπαλής, «Γενικές Αρχές», παρ.64-65
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Και η αιτιώδης εκποιητική δικαιοπραξία σε αντίθεση µε την
αναιτιώδη συµπαρασύρεται σε ακυρότητα, λόγω του ανήθικου
χαρακτήρα της.
Ανήθικες

δικαιοπραξίες

που

δεσµεύουν

υπέρµετρα

την

ελευθερία του προσώπου αναφέρονται ενδεικτικά. Είναι αυτές
που δεσµεύουν το δικαίωµα επί της εαυτού σωµατικής
ακεραιότητας, υγείας, τιµής, ζωής, το δικαίωµα επί του
ονόµατος ή της προσωπικότητας, η υπόσχεση µεταβολής ή µη
κατοικίας,

οι

απαγορεύσεις

ασκήσεως

επαγγέλµατος

ή

ανταγωνισµού. Επίσης, σε µία άλλη κατηγορία ανήκουν η
συµφωνία που περιορίζει την ελεύθερη συµµετοχή σε δηµόσιο
διαγωνισµό, η συµφωνία παραίτησης από την άσκηση αιτήσεως
ακυρώσεως έναντι ανταλλάγµατος, η συµφωνία συζύγων,
ενόσω διαρκεί ο γάµος, για διευκόλυνση της λύσης του. Ακόµα
ανήθικες θεωρούνται αυτές µε ανήθικο περιεχόµενο, είτε σε
βάρος τρίτου, είτε όλων όπως η δικαιοπραξία αµοιβής για τη µη
τέλεση ή καταµήνυση αξιόποινης πράξης, για κατάθεση
αληθούς µαρτυρίας, για έκδοση ορθής απόφασης, η σύµβαση
για δυσφήµηση τρίτου, για αθέτηση υποχρέωσης έναντι τρίτου
και η συµφωνία περί επιχειρήσεων για αύξηση τιµών. Στο α.
178 δεν υπόκεινται όµως, οι δικαιοπραξίες για καταδολίευση
δανειστών (Α.Κ 939-946), εκ δόλου και οι αναιτιώδεις.
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Γ. ΑΚ 179
Το α.179, εξειδικεύοντας το α. 178, αναφέρεται σε δύο ανήθικες
δικαιοπραξίες, σ’ αυτήν που δεσµεύει υπέρµετρα την ελευθερία
του προσώπου και την αισχροκερδή. Η αισχροκερδής έχει
αυτοτέλεια, καθώς αν ισχύει το α. 179 και οι προϋποθέσεις του
δεν χρειάζεται να ασχοληθούµε καθόλου µε το α. 178. Αν
µάλιστα η αισχροκερδής είναι άκυρη κατά το Ποινικό δίκαιο ή
είναι τοκογλυφία (Α.Κ 405-406), τότε είναι ήδη άκυρη κατά το
Α.Κ 17430. Αισχροκερδείς είναι οι επαχθείς περιουσιακού
δικαίου, όχι όµως και οι αµφοτεροβαρείς αναγκαία.
Πρέπει να υπάρχει µία προφανής δυσαναλογία προς την παροχή
που προκύπτει από αντικειµενικά κριτήρια και να γίνει αµέσως
αντιληπτή από κάθε άνθρωπο που γνωρίζει αυτές τις
συναλλαγές
σύµβασης32.

31

και να υπάρχει κατά το χρόνο σύναψης της
Παράλληλα

µε

την

προφανή

δυσαναλογία

απαιτείται και η εκµετάλλευση εκ µέρους του ενός της απειρίας,
κουφότητας και ανάγκης του αντισυµβαλλόµενου.
Ως συνέπεια µιας αισχροκερδούς δικαιοπραξίας έχουµε την
απόλυτη ακυρότητα της. Τώρα, η κρατούσα γνώµη λέει ότι
πλήττονται και οι δύο παροχές, αν και αµφισβητείται αυτό.
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προβάλλει την
__________________
30.

Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, ΕρµΑΚ, αρ.179, σελ.277

31.

ΑΠ 593/1972

32.

ΑΠ 405/1974, ΑΠ 385/1992
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ακυρότητα,

αν

και

υπάρχει

πιθανότητα

για

ένσταση

καταχρήσεως δικαιώµατος. Υπάρχει περίπτωση και για µερική
ακυρότητα, όταν η παροχή είναι άκυρη κατά το υπερβάλλον 33.
Το δικαστήριο αυτεπάγγελτα την λαµβάνει υπόψιν, εφόσον
προβληθούν τα πραγµατικά περιστατικά.

∆. ΑΚ 281
Το α.281 ορίζει ότι η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται αν
υπερβαίνει µεταξύ άλλων τα όρια που επιβάλλουν τα χρηστά
ήθη. Επικουρικά το α.25 παρ.3 Σ κατοχυρώνει τη µη
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος, καθιστώντας τη ρύθµιση
µία γενική ρήτρα και διάταξη δηµοσίας τάξεως. Όταν η χρήση
του δικαιώµατος πρόσκειται στην κοινωνική δικαιοσύνη,
αποτελεί κατάχρηση και απαγορεύεται

34

. Η κατάχρηση του

δικαιώµατος εξαρτάται από αντικειµενικά κριτήρια, δηλαδή την
καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό
του δικαιώµατος. Η υπαιτιότητα του δικαιούχου είναι αδιάφορη,
καθώς τα κριτήρια αυτά προκύπτουν αντικειµενικά 35.
Το ζήτηµα που τίθεται τώρα, είναι αν η έννοια της καλής πίστης
____________________
33.

ΑΠ 575/1966

34.

Π.∆ ∆αγτόγλου, «Κατάχρηση ατοµικών δικαιωµάτων», ΝοΒ 1990 Σελ. 226

35.

Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, ΕρµΑΚ, αρ.281, σελ.490, Κορδογιαννόπουλος, «Νεώτερα δεδοµένα

στην εφαρµογή του αρ. 281 και κριτική αυτών», ΕΕΝ 31/σελ. 409
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επικαλύπτει αυτή των χρηστών ηθών ή όχι. Μία άποψη λέει ότι
επικαλύπτει τα χρηστά ήθη και γι’ αυτό η αναφορά τους είναι
πλεονασµός ενώ η αντίθετη άποψη είναι ότι κάθε µία από τις
τρεις έννοιες διακρίνεται36. Όσον αφορά τώρα στην έννοια του
δικαιώµατος, τελολογικά, οι καθ. Γεωργιάδης και Σταθόπουλος
υποστηρίζουν ότι πρέπει να εννοηθεί όσον τον δυνατόν
ευρύτερα37. Ο Θ. Λιβαθηνός υποστηρίζει την συµβατική έννοια
του όρου, την εξουσία δηλαδή που έχει το πρόσωπο είτε από το
νόµο είτε από τη σύµβαση.
Μεγάλη διαµάχη µε αντιφατική νοµολογία µεταξύ Σ.τ.Ε και Α.
Π έχει προκληθεί από την υπαγωγή των δηµοσίων δικαιωµάτων
στο α.281. Η απόφαση 1434/1948 Σ.τ.Ε αναφέρεται στο ότι η
διάταξη του α.281 αναγόµενη στα της ασκήσεως των ιδιωτικών
δικαίων, δεν εφαρµόζεται στην άσκηση δηµοσίου δικαιώµατος
από την ∆ιοίκηση 38.Ο Α. Π υποστηρίζει όµως το αντίθετο, ότι
δηλαδή τα άρθρο 281 θέτει µία κατευθυντήρια αρχή και
αναλογικά εφαρµόζεται στα υπόλοιπα δικαιώµατα, σύµφωνα
και µε την αρχή της ενότητας της έννοµης τάξης.
Επίσης, ο νοµοθέτης απαιτεί η υπέρβαση των ορίων στο πεδίο
εφαρµογής του α. 281 να ‘ναι πρόδηλη και αναµφισβήτητη 39.
___________________
36.

Θ. Λιβαθηνός, « Σκέψεις τινές επί της καταχρήσεως δικαιώµατος», ΝοΒ 22/σελ. 161

37.

ΕρµΑΚ, σελ. 490

38.

Εµ. Ι. Βουζίκας, «Η περί καταχρήσεως δικαιώµατος διάταξις του α. 281ΑΚ και το δηµόσιο δίκαιο», ΝοΒ

16/σελ. 1.Με αυτήν την άποψη συνηγορεί και ο Π.∆ ∆αγτόγλου που υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατή η
αναλογική επίκληση του α. 281 στα ατοµικά δικαιώµατα.
39.

ΑΠ 536/1973

30

Συνεπεία της παράβασης του α. 281 επέρχεται, ανάλογα µε την
περίσταση, η ακύρωση της δικαιοπραξίας, η παύση της άσκησης ή η
παράλειψη στο µέλλον καταχρηστικής υλικής ενέργειας ή η απόρριψη
της καταχρηστικής αγωγής ή ένστασης. Σύµφωνα µάλιστα µε τα α.919
και 932 ΑΚ είναι δυνατή η χρηµατική αποζηµίωση λόγω ηθικής
βλάβης ή αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού. Ο Θ. Λιβαθηνός
προκρίνει την αποζηµίωση και όχι την ακύρωση, ώστε να
προστατεύονται τα συµφέροντα των τρίτων 40.
Ε. ΑΚ 919
Το α. 919 ΑΚ «όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον µε τρόπο
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον
αποζηµιώσει», συµπληρώνει το α. 914 ΑΚ επεκτείνοντας το
δικαίωµα και σε περιπτώσεις που δεν προσβλήθηκε ορισµένο
δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον αλλά παρ’ όλα αυτά απαιτείται
αποκατάσταση της ζηµίας. Σύµφωνα µάλιστα µε τη ρήτρα των
χρηστών

ηθών

αναπροσαρµόζεται

και

το

δίκαιο

αδικοπρακτικής ευθύνης µε την πάροδο του χρόνου

της
41

.

Προϋποθέσεις εφαρµογής της είναι ανθρώπινη συµπεριφορά
που να αντίκειται στα χρηστά ήθη, να συνοδεύεται από πρόθεση
πρόκλησης ζηµίας, να προκαλεί ζηµία και να υπάρχει αιτιώδης
__________________
40.

Θ. Λιβαθηνός , όπ.π., σελ.162-164

41.

ΕρµΑΚ, α. 919, σελ. 722-723
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συνάφεια µεταξύ συµπεριφοράς και ζηµίας. Η αντίθεση στα
χρηστά ήθη είναι µία κρίση αντικειµενική αλλά συνεκτιµάται
από το δικαστήριο η πρόθεση ή η αµέλεια, βαρεία ή ελαφριά 42.
Όσον αφορά την πρόκληση ζηµίας πρέπει να αναφέρεται στην
πρόκληση της ζηµίας και όχι στον ανήθικό ή παράνοµο
χαρακτήρα της πράξης. Αρκεί και ενδεχόµενος δόλος και όχι
απαραίτητα άµεση επιδίωξη του αποτελέσµατος από τον
δράστη. Συνεπεία της παραβιάσεως

του α. 919 ΑΚ έχουµε

αποζηµίωση, η οποία κυµαίνεται σύµφωνα µε τα α. 297-300
ΑΚ. Συντρέχον πταίσµα του ζηµιωθέντος µπορεί να αποβεί
καθοριστικό για τη µη επιδίκαση αποζηµίωσης εκ µέρους του
δικαστηρίου ή την µείωση του. Ο ενάγων φέρει το βάρος
απόδειξης για τα υποκειµενικά στοιχεία της συµπεριφοράς του
δράστη ενάντια στα χρηστά ήθη, εκτός και αν ο εναγόµενος
ισχυρίζεται ότι πίστευε πως ενήργησε µε χρηστότητα, οπότε
φέρει το βάρος απόδειξης. Το ζήτηµα αυτό είναι νοµικό και
ελέγχεται αναιρετικά από τον Α.Π µε βάση το α. 559 στ.1
ΚΠολ∆.
2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Σπουδαίος είναι ο ρόλος του Ν. 146/1914 περί αθέµιτου
ανταγωνισµού στο πλαίσιο του εµπορικού δικαίου. Μέσω του
__________________
42.

ΕρµΑΚ, α.919, σελ. 725
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νόµου αυτού προστατεύεται η οικονοµική ελευθερία και
εµµέσως ο αθέµιτος ανταγωνισµός. Οι επιµέρους ρυθµίσεις του
ουσιαστικά εξειδικεύουν το α. 5 παρ. 1 Σ. στο πλαίσιο του
ιδιωτικού δικαίου 43.
Το α. 1 του παραπάνω νόµου αναφέρεται στην γενική ρήτρα
των χρηστών ηθών προβλέποντας την απαγόρευση κάθε
ανταγωνιστικής

πράξης

αντίθετης

σ’

αυτήν

που

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εµπορικών, βιοµηχανικών ή
γεωργικών συναλλαγών. Υπό τη ρύθµιση αυτή τα χρηστά ήθη
ανάγονται σε κριτήριο προσδιορισµού της προσβολής της
οικονοµικής ελευθερίας. Για να εφαρµοστεί ο νόµος λοιπόν,
είναι απαραίτητο να συγκεκριµενοποιηθεί η ρήτρα.
Κατά την ελληνική νοµολογία σηµαντικό κριτήριο για την
εξειδίκευση της έννοιας των χρηστών ηθών είναι «το αίσθηµα
και οι ιδέες κάθε ορθώς, δικαίως, και εµφρόνως σκεπτόµενου
ανθρώπου µέσα στον συναλλακτικό κύκλο στον οποίο γίνεται η
πράξη ή η χρησιµοποίηση των µεθόδων και µέσων αντίθετων
προς την οµαλή ηθικότητα των συναλλαγών».
Καταλήγοντας

απαραίτητο

είναι

να

αναφερθεί

ότι

ο

προσδιορισµός της έννοιας των χρηστών ηθών φαίνεται να
επηρεάζεται από κριτήρια που σχετίζονται περισσότερο µε την
λογική του οικονοµικούς συστήµατος παρά µε την κοινωνική
___________________
43.

Βλ. Λιακόπουλο, όπ.π., σελ. 407-413
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ηθική, γεγονός που µπορεί να αποβεί µοιραίο για τη ν ελληνική
δικαιοσύνη44.
3. ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Βασικά χαρακτηριστικά του Ποινικού δικαίου είναι η στενή
του σχέση µε την ηθική. Για να διωχθεί κάποιος ποινικά
προϋποτίθεται να έχει προκαλέσει µία ηθική εξανάσταση, να
έχει παρουσιάσει

µία εγκληµατική συµπεριφορά, άξια

κολασµού, η οποία θεωρείται από την έννοµη µας τάξη ως η
µέγιστη αποδοκιµασία εκ µέρους της. Το ποινικό δίκαιο δεν
ενδιαφέρεται για ηθικά αδιάφορες ενέργειες οι οποίες ενδέχεται
να απασχολήσουν άλλους κλάδους του δικαίου. Η δικαιοσύνη
εξαρτάται από την έννοια των χρηστών ηθών κατά τα α. 5 παρ.
1, 13 παρ.2 και 93 παρ.2 Σ 45.
Τα χρηστά ήθη αναφέρονται στο α. 308 παρ.2 ΠΚ για την απλή
σωµατική βλάβη. Μέσω του άρθρου αυτού προβλέπεται η άρση
του άδικου χαρακτήρα της σωµατικής βλάβης αν υπάρχει
συναίνεση του παθόντος και όχι αντίθεση στα χρηστά ήθη. Η
ρύθµιση ανάγεται σε γενικό λόγο άρσης του αδίκου. Η έκταση
ισχύος του περιορισµού της ρήτρας των χρηστών ηθών δεν
___________________
44.

Βλ. Λιακόπουλο, όπ.π., σελ.414-419

45.

Ανδρουλάκης Ν.Κ., «Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος», εκδ. Π.Ν Σάκκουλας, Αθήνα 2000, σελ. 56-

66. Μυλωνόπουλος Χ.Χ., «Εφαρµογές Ποινικού ∆ικαίου», εκδ. Α.Ν Σάκκουλα, 1997, σελ. 23-39
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αποτελεί αντίστοιχη περίπτωση καθώς κατά την κρατούσα
άποψη η γενική ρήτρα αφορά αποκλειστικά στο έγκληµα της
σωµατικής βλάβης. Πιθανή επέκταση της και σε άλλες
αξιόποινες πράξεις θα την απαγόρευε το ποινικό δίκαιο γιατί θα
είχε ως αποτέλεσµα την ανάλογη εφαρµογή σε βάρος του
κατηγορουµένου 46.
Παρά ταύτα, η χρησιµότητα της γενικής ρήτρας των χρηστών
ηθών στην συγκεκριµένη διάταξη αµφισβητείται από τον
Ανδρουλάκη47. Κατ’ αυτόν, µόνη αντίθεση στα χρηστά ήθη
βάσει του συγκεκριµένου άρθρου αποτελούν οι απλές
σωµατικές βλάβες «που ικανοποιούν σαδιστικές (του δράστη)
και µαζοχιστικές (του θύµατος) γενετήσιες διαστροφές» µε
αποτέλεσµα αυτές να αποκλείονται έστω και αν ο παθών
συναινεί. Επισηµαίνει πως θα ήταν εύστοχη η χρήση της
γενικής

ρήτρας

µέσω

της

ΑΚ

281

σχετικά

µε

την

αποδυνάµωσης της συναίνεσης σε περίπτωση φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας .
Εν κατακλείδι, δεν παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίησης της
έννοιας των χρηστών ηθών µεταξύ του ποινικού δικαίου και του
Συντάγµατος.
_____________________
46.

Βλ. Ανδρουλάκη, όπ.π., σελ. 351. Αντίθετη η άποψη του Μανωλεδάκη κατά τον οποίο η ανάλογη

εφαρµογή της διάταξης θεωρείται «πακέτο» και έχει τεθεί για να ωφελήσει τον κατηγορούµενο (βλ.
υποσελ. 53 σελ. 351).
47.

Αντίθετη η άποψη του Ανδρουλάκη σχετικά µε τη χρήση του περιορισµού των χρηστών ηθών στο

γερµανικό ποινικό δίκαιο, όπου λόγω της γενικής πρόβλεψης της συναίνεσης ως λόγου άρσης του
αδίκου, τα χρηστά ήθη χρησιµεύουν στην διατήρηση του άδικου χαρακτήρα στις περιπτώσεις που αν
και µε συναίνεση, η πράξη είναι αδιαµφισβήτητα µη ανεκτή κοινωνικά και ηθικά.
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Τείνει όµως να ελαχιστοποιηθεί η χρήση της ρήτρας στο ποινικό
δίκαιο ειδικά µε την µεταρρύθµιση του κεφαλαίου περί
εγκληµάτων κατά των ηθών βάσει του α.1419/1984, των οποίων
ο νέος τίτλος είναι εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
48

.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα α. 116 ΚΠολ∆ και 42 του Κ∆∆ επιτάσσουν την διεξαγωγή
µίας δίκης, σύµφωνα µε τα στοιχειώδη ηθικά παραγγέλµατα και
τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύτητας. Οι ρήτρες αυτές
αποτρέπουν δόλιες και παρελκυστικές ενέργειες των διαδίκων
στα πλαίσια µίας δίκης, ιδιαίτερα στην πολιτική δίκη, όπου δεν
ισχύει η εξεταστική αρχή και η αρχή της πρωτοβουλίας του
δικαστή, όπως στην διοικητική δίκη, που αποτρέπουν τέτοια
φαινόµενα49. Οι κυρώσεις τώρα για παραβίαση του α. 116
ΚΠολ∆ είναι αυτές που ορίζονται στο α.295παρ.2 και 185 αρ. 1
ΚΠολ∆, µαζί µε την γέννηση αξιώσεως προς αποζηµίωση50,
κατά α. 914 ΑΚ. Στην διοικητική δίκη ο Κ∆∆ προβλέπει
πρόστιµο για παραβίαση του α.42 ΚΠολ∆.
_____________
48.

Βλ. Ανδρουλάκη, όπ.π., σελ. 352

49.

∆αγτόγλου, «∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο», Εκδ. Α.Ν Σάκκουλα, 1994, σελ.242

50.

Κ.∆ Κεραµέας, «Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος», Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,

1986, σελ. 196-197
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5. ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΗΘΩΝ
Α. ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ
Είναι διαδεδοµένη η διάκριση των πραγµατικών περιστατικών
και των δικανικών ζητηµάτων κατά την εφαρµογή του δικαίου.
Ως προς τα πραγµατικά περιστατικά, ο δικαστής δεν χρειάζεται
να τα γνωρίζει και έτσι αυτά προτείνονται και αποδεικνύονται
από τους διαδίκους. Αποτελεί καθήκον όµως του εφαρµοστή
του νόµου η γνώση των κανόνων δικαίου ούτως ώστε να έχει
την δυνατότητα να τους εφαρµόσει ακόµα και αυτεπαγγέλτως
51

.

Μέρος της νοµολογίας υποστηρίζει την εµπειρική προσέγγιση
της έννοιας των χρηστών ηθών δεδοµένου ότι ενίοτε δεν έχει
εξαρχής σαφές περιεχόµενο. Αντίστοιχα αντιµετωπίζεται και το
έθιµο, το οποίο έχει ξεκάθαρα εµπειρικό χαρακτήρα. Ο
δικαστής λοιπόν µπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να συλλέξει
αποδείξεις έτσι ώστε το πραγµατικό περιεχόµενο των χρηστών
ηθών να του γίνει κατανοητό όπως και η πιθανή αντίθεση
κάποιας πράξης προς αυτά. Κατά συνέπεια, εν προκειµένω τα
χρηστά ήθη αντιµετωπίζονται ως πραγµατικά περιστατικά52.
__________________
51.

Βλ. Κεραµεύς, όπ.π., σελ. 373-393. Καραγιαννόπουλος Α.Β. «Ποινική ∆ικονοµία», 6η έκδοση,

Εκδ. Α.Ν Σάκκουλα, Αθήνα –Κοµοτηνή, 2004, σελ.123. Λαδά, όπ.π., σελ.73
52.

Βλ. Λαδά, όπ.π., σελ. 72-75. Λιακόπουλο, όπ.π., σελ. 414
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Σύµφωνη µε τα παραπάνω δεν είναι η άποψη της νοµικής
θεωρίας και της νοµολογίας κατά την οποία τα χρηστά ήθη
αποτελούν νοµικό ζήτηµα. Αυτό δέχεται η κρατούσα γνώµη
αφού η παραποµπή του Συντάγµατος αλλά και των ρυθµίσεων
του κοινού νοµοθέτη στα χρηστά ήθη τα ανάγουν σε
δευτερογενή-έµµεση πηγή δικαίου, ενώ τους προσδίδουν
δικαιικό χαρακτήρα53. Πρόκειται περί µίας ρήτρας ευρύτατα
αξιολογικής και συνεπώς ο δικαστής δεν περιορίζεται στην
διάγνωση του εµπειρικού περιεχοµένου της έννοιας. Ιδιάζουσα
σηµασία λοιπόν έχει η κρίση σχετικά µε την αντίθεση ή µη στα
χρηστά ήθη και όχι ο ακριβής ορισµός της έννοιας τους 54.
Τέλος, πρέπει να διακρίνεται ο όρος χρηστά ήθη από τα
πραγµατικά γεγονότα που συνθέτουν τη αντίθεση πράξεων και
καταστάσεων σ’ αυτά, είναι σαφές ότι τα δεύτερα αποτελούν
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προβάλλουν οι διάδικοι.
Β. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ
Τα χρηστά ήθη αποτελούν νοµική έννοια και δευτερογενή πηγή
του δικαίου. Κατά συνέπεια, η εξειδίκευση της ρήτρας των
χρηστών ηθών αποτελεί νοµικό ζήτηµα και όχι πραγµατικό 55. Η
συγκεκριµενοποίηση των χρηστών ηθών είναι δεκτική
_____________________
53.
54.
55.

Τούσης Α., «Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου», 2η έκδοση, Αθήνα 1978, σελ.232
Βλ. ∆ηµητρόπουλο Α., όπ.π., σελ.188.
Βλ. Λαδά, Μπαλή, Τούση, όπ.π., σελ. 183. Τούση, όπ.π., σελ.232
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αναιρετικού ελέγχου εκ µέρους του Α.Π µε βάση το α. 559
περ.1 ΚΠολ∆, όπου αντικείµενο του λόγου αναιρέσεως
αποτελεί η ψευδής ερµηνεία ή η εσφαλµένη εφαρµογή
οποιουδήποτε ουσιαστικού κανόνα δικαίου56. Οµοίως ελέγχεται
και

η

υπαγωγή

των

πραγµατικών

περιστατικών

στον

προσήκοντα νοµικό χαρακτηρισµό. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο
και µε τα πραγµατικά περιστατικά που συνοδεύουν την
εκάστοτε υπόθεση και τα οποία λειτούργησαν ως βάση για να
αξιολογήσει την πράξη ο δικαστής.
Άρα, ανεπίδεκτη αναιρετικού ελέγχου είναι η εκτίµηση του
δικαστή ουσίας ότι επί παραδείγµατι µέσω µίας συγκεκριµένης
σύµβασης παρέχεται αµοιβή στη σύζυγο έτσι ώστε να
διευκολυνθεί η διαδικασία του διαζυγίου. Αντιθέτως, ο Άρειος
Πάγος ελέγχει την κρίση του δικαστηρίου σχετικά µε το αν το
προαναφερθέν περιεχόµενο της σύµβασης έρχεται ή όχι σε
αντίθεση µε τα χρηστά ήθη 57.

____________________
56.

Βλ. Κεραµέα, όπ.π., σελ. 502

57.

Βλ. Λαδά, Μπαλή, Τούση, όπ.π. Το παράδειγµα αναφέρει ο Μπαλής βλ. όπ.π., σελ.184.
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ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ( Κατάλογος ∆ικαστικών Αποφάσεων)
1. Απ. 398/1975 – Ολοµέλεια – Σύµβαση πωλήσεως θετού
πατέρα αντικείµενη στα χρηστά ήθη- Ο Α.Π απορρίπτει την
αίτηση.
2.

Απ.

405/1974

–

Αγωγή

αναγνωρίσεως

ακυρότητας

δικαιοπραξίας σύµφωνα µε ΑΚ 179.
3. Απ. 456/1972 – Πώληση κληροτεµαχίου παρά την ύπαρξη
προσυµφώνου µε άλλο πρόσωπο, ως αντικείµενη στα χρηστά
ήθη.
4. Απ. 593/1972 – Επικύρωση αποφάσεως Εφετείου από τον
Α.Π για αναγνώριση ακυρότητας, για προφανή δυσαναλογία
µεταξύ πραγµατικής αγοραίας αξίας ακινήτου και αντιτίµου
στην πώληση.
5. Απ. 92/2001 – Το αρχείο της τηλεοπτικής εκποµπής Big
Brother.
6. Εφετείο Αθηνών 78/1985, Πηγή Ε.Ε.∆ 45/86 σελ. 365 –
∆ιεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον ιδιωτικές
διαφορές συνδέονται µε την Ελληνική Πολιτεία µε στοιχείο,
που θεµελιώνει αρµοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου σύµφωνα
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µε τις διατάξεις

περί γενικής ή ειδικής δωσιδικίας. –

∆υνατότητα αποκλεισµού της διεθνούς δικαιοδοσίας των
ελληνικών δικαστηρίων δια συµφωνίας. – Η συµφωνία πρέπει
να αναφέρεται στην διαδικασία ορισµένου ή ορισµένων
δικαστηρίων αλλοδαπής πολιτείας ή να προκύπτει ότι ο
καθορισµός του δικαστηρίου θα γίνει κατά τις διατάξεις του
δικονοµικού δικαίου της αλλοδαπής πολιτείας. – Αντίθετη στα
χρηστά ήθη θεωρείται η συµφωνία περί αποκλεισµού της
διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων όπου είναι
πολύ επαχθής για τον ασθενέστερο συµβαλλόµενο, στον οποίο
επεβλήθη από τον ισχυρότερο και που χωρίς αυτήν δεν θα
καταρτιζόταν η σύµβαση. – Το κύρος της συµφωνίας για τον
αποκλεισµό της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων µίας
χώρας κρίνεται κατά το δίκαιο της πολιτείας του δικαστηρίου,
ενώπιον του οποίου ανέκυψε το ζήτηµα. – Εργατικό ατύχηµα. –
Η ύπαρξη και η έκταση του δικαιώµατος αποζηµιώσεως
κρίνονται κατά το δίκαιο του τόπου του ατυχήµατος. – Βίαιο
συµβάν επί εργατικού ατυχήµατος αποτελεί άδικη πράξη.
Κυριότερες διατάξεις : Κ.Πολ.∆ α. 3 παρ. 1, , 42, 43, 44, ΑΚ α.
26, 178.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρία αλλά και τη νοµολογία που
αποτέλεσε αντικείµενο της παρούσας εργασίας καταλήγει
κανείς στον προσδιορισµό των κριτηρίων και στο ποια είναι η
συλλογιστική που συνοδεύει την εξειδίκευση της νοµικής και
αξιολογικής έννοιας των χρηστών ηθών.
Για να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα σε κάθε
περίπτωση αυτή η αόριστη νοµική έννοια, εισήχθη από την
νοµική θεωρία το κριτήριο των θεµελιωδών αρχών του θετικού
δικαίου. Επίσης διαπιστώθηκε το ότι παραµερίζεται το κριτήριο
της δηµόσιας τάξης αφού η ελληνική νοµολογία προσεγγίζει την
έννοια των χρηστών ηθών εµπειρικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να οδηγούµαστε σε ανασφάλεια δικαίου λόγω του ρευστού και
αόριστου χαρακτήρα αυτής της έννοιας.
Αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι και το γεγονός ότι η
νοµολογία συγκλίνει µε τη θεωρία της γενικής εφαρµογής
καθώς η πρώτη χρησιµοποιεί τα χρηστά ήθη ως οριοθέτηση
όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων ανεξαρτήτως αν η
γενική ρήτρα αναφέρεται ρητά απ’ την προστατευτική τους
διάταξη.
Εν κατακλείδι, τα χρηστά ήθη παρά τις δυσκολίες που
προκύπτουν

δεν

χάνουν

τη

σπουδαιότητα

τους

και

αναδεικνύονται σε αναντικατάστατο δικαιοδοτικό µέτρο της
ελληνικής έννοµης τάξης. Ιδιάζοντα ρόλο κατέχουν δικαστής
42

αλλά και ο κοινός νοµοθέτης ως προς την ασφάλεια δικαίου
εφόσον δικό τους καθήκον είναι η σωστή ερµηνεία και η
αξιοποίηση της συνταγµατικά προβλεπόµενης ρήτρας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα χρηστά ήθη αποτελούν µία γενική ρήτρα που προβλέπεται
από το Σύνταγµα κατ’ αρχήν αλλά η φύση και η έκταση ισχύος
της προκαλούν διχογνωµία σε θεωρητικό επίπεδο. Κατά τη
θεωρία της γενικής εφαρµογής που δέχεται η ελληνική
νοµολογία τα χρηστά ήθη ως έννοια συνιστούν οριοθέτηση
όλων των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγµα. Όσον
αφορά την εξειδίκευση του περιεχοµένου της το οποίο
χαρακτηρίζεται ρευστό, αρµόδιοι είναι ο κοινός νοµοθέτης και ο
δικαστής, ο οποίος για να διατυπώσει κρίση επικαλείται τις
επιταγές της κρατούσας κοινωνικής ηθικής και της δηµόσιας
τάξης. Η αοριστία της ρήτρας των χρηστών ηθών ενδέχεται να
προκαλέσει τις προσωπικές αντιλήψεις του δικαστή και να τον
οδηγήσει σε αυθαιρεσία. Ωστόσο, τα χρηστά ήθη αποτελούν
πάντοτε ένα αναντικατάστατο δικαιοδοτικό µέτρο της ελληνικής
έννοµης τάξης, µία έννοια ιδιαζόντως σηµαντική για το
Σύνταγµα και τους νόµους της Ελλάδος.
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ΒΑΣΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ
Γενική οριοθετική ρήτρα
∆ηµόσια τάξη
Θεωρία της γενικής εφαρµογής
Θεωρία της ειδικής εφαρµογής
Κρατούσα κοινωνική ηθική
Νοµολογία
Σύνταγµα
Συνταγµατικά δικαιώµατα
Χρηστά ήθη

45

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συγγράµµατα
-Σούρλας Παύλος. «justi atque scientia, µία εισαγωγή στην
επιστήµη του δικαίου», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΑθήναΚοµοτηνή 1995
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