
Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ / COVID-19

Η αρχή της τήρησης των συμβάσεων, δηλαδή της τήρησης της υπόσχεσης που δίνει ο ένας συμβαλλόμενος στον
αντισυμβαλλόμενο του, αποτελεί θεμελιώδες στοιχειό όχι μόνο του νομικού μας συστήματος αλλά του νομικού μας
πολιτισμού εν γένει, καθόσον σε αυτήν ενυπάρχει η κανονιστική προσδοκία των μελών της κοινωνίας για την τήρη-
ση των συμβάσεων και αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την ομαλή λειτουργιά της συναλλακτικής ζωής. Τα τελευ-
ταία έτη, αρχικά με την οξυτάτη χρηματοπιστωτική κρίση και πριν προλάβει η ελληνική οικονομία να ανακάμψει
από αυτήν, με την επαπειλουμένη οικονομική κρίση εξαιτίας της κρίσης Δημόσιας Υγείας από την πανδημία της
γρίπης του κοροναϊού 2019-nCoV, δημιουργήθηκε μια άλλη κρίση, εκείνη της «κρίσης των συμβάσεων». Μια κρίση
η οποία εάν δεν αντιμετωπισθεί ενδέχεται να πλήξει τον ίδιο τον πυρήνα του νομικού μας πολιτισμού όπως αυτός
εκφράζεται στην λειτουργιά της αστικής δημοκρατίας.

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της νομολογίας και θεωρίας σχετικά με την αναπροσαρμο-
γή των συμβάσεων σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Η μεταβολή των συνθηκών -που αποτέλε-
σαν τη βάση της σύμβασης- πρέπει να οφείλεται όχι απλώς σε τυχαία γεγονότα αλλά σε έκτακτα και μη δυνάμενα
να προβλεφθούν. Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης θα εμφανίζονται όλο και συ-
χνότερα παγκόσμιες κρίσεις, τόσο των χρηματαγορών όσο και της δημόσιας υγείας, όπου η παγκόσμια διασύνδεση
θα τις καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας.
 Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.
 Η αρχή του απαραβίαστου των συμβάσεων -pacta sunt servanda.
 Η έννοια της ανωτέρας βίας.
 Η αδυναμία παροχής σε ενοχές είδους, γένους και καταχρηστικού γένους.
 Η θεωρία του δικαιοπρακτικού θεμελίου.
 Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατά το άρθρο ΑΚ 388.
 Η σχέση μεταξύ ΑΚ 288 και ΑΚ 388.
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