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ABSTRACT  

 

The Cape Town Convention is a uniform law instrument initiated by the Inter-

national Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). It is one of the 

most recent instruments, but has become one one of the most successful. The Base 

Convention and the Aircraft Protocol entered into force in 2006. The Convention has 

70 Contracting States and the Aircraft Protocol has 63 States Parties (besides the Eu-

ropean Union as the Regional Economic Integration Organization being a Party to 

both instruments). 

The Cape Town Convention does not provide only a set of uniform rules to be 

applied by the courts of the States Parties. The mechanisms existing for its implemen-

tation and enforcement make the Cape Town Convention an operating institution by 

itself. One of the mechanisms is the International Registry established under each Pro-

tocol for the asset covered by the Protocol. Another mechanism relevant to the Air-

craft Protocol is the reference in the Aircraft Sector Understanding (ASU) of the Or-

ganization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The ASU pro-

vides for the agreement among the export credit agencies on the conditions that they 

can offer and approves a beneficial treatment of the debtor in a State Party to the Cape 

Town Convention, as long as certain conditions are satisfied and the Convention is 

found to be implemented effectively in the relevant State. In addition,  effectiveness 

of the implementation of the Cape Town Convention is monitored by the Aviation 

Working Party (AWP) which is a private body originally formed to provide the draft-

ers with expertise in aircraft financing. Now, it has become an organization to pro-

mote ratification of the Convention and to monitor the implementation within the 

States Parties. 

Key words: Security interests, title-reservation agreements, leasing, harmonization, 

priority rules, dual structure, remedies, system of declarations. 

 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ γηα ηηο δηεζλείο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί θηλε-

ηνχ εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ, απνηειεί έλα απφ ηα πην πξσηνπνξηαθά θείκελα νπζηα-

ζηηθνχ δηθαίνπ, ζρεδηαζκέλν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ επί αεξν-

ζθαθψλ. Ζ χκβαζε, ζεζπίδνληαο θαλφλεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη 

νδεγνχλ ζηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο ρξεκαηνδφηεο πξνάγεη ηηο ρξεκαηνδν-

ηήζεηο επί ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ κεηψλνληαο ην θφζηνο ηεο ρξεκαην-
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δφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα λνκηθφ θείκελν επλντθφ πξνο ηνλ πηζησηή αθνχ πξνβιέ-

πεη δηάθνξα έλδηθα κέζα πξνζηαζίαο ππέξ απηνχ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ζπκ-

βαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε. Ζ χκβαζε ηδξχνληαο έλα πνιχπινθν ζχζηεκα 

δειψζεσλ, δίλεη ηελ επρέξεηα ζηα Κξάηε λα επηθπξψζνπλ ηελ χκβαζε απνθιείν-

ληαο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ξπζκίζεηο ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ εζληθνχ ηνπο δηθαίνπ. Απνηειεί έλα λνκηθφ θείκελν ελαξκφληζεο ηνπ δηε-

ζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν θαηάθεξε λα εηζρσξήζεη ζε λνκηθά δεηήκαηα νπ-

ζηαζηηθνχ  δηθαίνπ πνπ ζεσξνχληαλ παξαδνζηαθά σο εγγελψο εζληθά φπσο είλαη εθεί-

λα πνπ άπηνληαη ηνπ εκπξάγκαηνπ θαη πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

I. Ζ χκβαζε πεξί δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ 

κεγάιεο αμίαο θαη ην Πξσηφθνιιν πεξί δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηνλ εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ (γλσζηή σο ΄΄χκβαζε ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ΄΄) απνηειεί έλα απφ ηα πην πξσηνπνξηαθά θείκελα ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δη-

θαίνπ. Ζ εθπφλεζε ηνπ σο άλσ εγρεηξήκαηνο φπσο άιισζηε θάζε λνκηθνχ θεηκέλνπ 

κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ απνηέιεζε κία καθξά θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία. Σν ΄΄ζρέδην Κέηπ Σάνπλ΄΄ μεθίλεζε σο έλα ζρεηηθά κεηξηνπαζέο 

εγρείξεκα ην 1988, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ επηθαλνχο Καλαδνχ δηθεγφξνπ θαη κέ-

ινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ UNIDROIT, Mr. TB Smith QC
 1

, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνπνηεζεί ε χκβαζε ηνπ UNIDROIT γηα ηελ «Γηεζλή Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσ-

ζε», ε νπνία είρε πηνζεηεζεί ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Γηπισκαηηθή πλδηάζθεςε ηεο Οη-

ηάβα
2
. 

ηφρνο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαζεζηψηνο σο πξνο ηηο δηεζλείο ε-

κπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο, ην νπνίν ζα θάιππηε 

πέξα ησλ «παξαδνζηαθψλ» εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

πσιεηψλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη εθκηζζσηψλ κε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κί-

ζζσζεο. 

Ο Καλαδφο θαζεγεηήο Ronald Cuming, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ππήξμε απν-

θαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαλαδηθνχ ζπζηήκαηνο εκπξάγκαησλ 

αζθαιεηψλ, ζπλέηαμε έλα εξσηεκαηνιφγηα ην νπνίν απεζηάιε απφ ην UNIDROIT ζε 

1000 ζρεδφλ επηρεηξήζεηο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ ζπι-

ινγή ησλ απαξαίηεησλ εκπεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη απαληήζεηο επί ηνπ εξσηεκαην-

ινγίνπ, αλέδεημαλ φηη απφ ηελ ζθνπηά ησλ λνκηθψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

ππήξραλ πξάγκαηη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θπξίσο επί θηλεηνχ εμν-

πιηζκνχ αεξνζθαθψλ, ζηδεξνδξφκσλ θαη δηαζηεκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα 

ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ ήηαλ επθηαία ε ζέζπηζε κίαο Γηεζλνχο χκβαζεο. Σν Γηνη-

θεηηθφ πκβνχιην ηνπ UNIDROIT, ζπλέζηεζε πξνο ηνχην κία Οκάδα Μειέηεο 

(Study Group) απνηεινχκελε απφ ηνλ θαζεγεηή Roy Goode θαη ηνλ θαζεγεηή Herve 

                                                
1 Γηεζλήο Οξγαληζκφο κε ζθνπφ ηελ Δλνπνίεζε ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

2
 Goode Roy, «From Acorn to Oak Tree the Development of the Cape Town Convention and Proto-

cols», Uniform Law Review, (2012), 599-607. 
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Synvet ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παξηζίνπ ΗΗ, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία ζρε-

δίσλ κίαο Γηεζλνχο πκβάζεσο επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη κίαο ζεηξάο Πξσ-

ηνθφιισλ ηα νπνία ζα ζπλνδεχνπλ ηελ χκβαζε θαη  ζα πεξηέρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο 

επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ επί αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο.  

Καηά ηα έηε 1999 θαη 2000, ηξεηο Κνηλέο χλνδνη Κπβεξλεηηθψλ Δκπεηξν-

γλσκφλσλ (Joint Sessions of Government Experts), νη νπνίεο ζπγθιήζεθαλ απφ θνη-

λνχ απφ ην UNIDROIT θαη ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) 

επεμεξγάζηεθαλ ζρέδηα πκβάζεσλ πεξί Γηεζλψλ Αζθαιεηψλ επί Κηλεηνχ Δμνπιη-

ζκνχ θαη Πξσηνθφιινπ πεξί Εεηεκάησλ γηα ηνλ Δμνπιηζκφ Αεξνζθαθψλ
 3
. 

Αξρηθή πξφζεζε ησλ ζπληαθηψλ ηεο πκβάζεσο, ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο ε-

ληαίαο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο πνπ ζα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ χκβαζε θαη 

φρη απφ ηελ απιή αλαγλψξηζε εζληθψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ.
4
  

Ζ ηδέα βαζίζηεθε ζηελ «ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε» πεξί αζθαιηζκέλσλ απαηηή-

ζεσλ, φπσο πηνζεηείηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δληαίνπ Δκπνξηθνχ Κψδηθα 

(UCC), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζπκθσλίεο πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο, 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κε δηθαίσκα αγνξάο θαη πηζαλφλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

κηζζψζεηο ηαθηήο πξνζεζκίαο (finance lease). ηελ ζπλέρεηα, ε πξφηαζε απηή εγθα-

ηαιείθζεθε ελ κέξεη, ιφγσ ηεο πηζαλνχο απνδνθηκαζίαο πνπ ζα εηχγραλε απφ ηα 

Κξάηε ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα ζπζηήκαηα δηαηεξνχλ ηελ 

θιαζηθή θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 
5
 

. 

                                                
3 Μνπζηατξα Δ, «χκβαζε πεξί δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ φπσο εθαξ-

κφδεηαη ζε αληηθείκελα αεξνζθαθψλ», Κνηλνδίθαηνλ,7, (2001), 368. 

4 Goode R./Kronke H./Mckendrick E., «Transnational Commercial Law-Text, Cases and Materials», 

(Oxford University Press, 2011), 399-423. 

5 Kozuka S, «The Cape Town Convention and its Implementation in Domestic Laws» in Implementing 

the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured Transactions, (Springer, 2017), ζει.30, 

φπνπ αλαθέξεη φηη : «ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ civil law (αιιά θαη ζηελ Αγγιία σο εμαίξεζε απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ δηθαηνδνζηψλ ηνπ common law) φπνπ ηζρχεη ε αξρή ηνπ θιεηζηνχ αξηζκνχ 

(numerus clausus) ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, νη ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ ζπζηήλνπλ εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πξνο εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ. Οη ζπ-

λαιιαγέο απηέο, γλσζηέο σο “oηνλεί αζθάιεηεο’’ (quasi-security interests) ή “αζθάιεηεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ηίηινπο” (title-based security) δελ δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη επί ελερχξσλ 

ή ππνζεθψλ, θαζφζνλ θξηηήξην δελ απνηειεί ε φκνηα νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία απηψλ αιιά  νη δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ κνξθή ηνπο» 
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Ζ χκβαζε ηειηθψο ελζηεξλίζηεθε ηελ έλλνηα πεξί κίαο απηφλνκεο(sui gene-

ris) δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, δπλάκελεο λα ζπζηαζεί βάζεη ηξηψλ δηαθνξεηη-

θψλ κνξθψλ ζπκθσληψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο, επί θηλεηνχ εμνπιη-

ζκνχ κεγάιεο αμίαο, αηνκηθά πξνζδηνξηδφκελσλ πξαγκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα κίαο κφλν δηθαηνδνζίαο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή θξίζεθε σο ε πιένλ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ δηεζλή πξν-

ζηαζία ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο δεδνκέ-

λεο ηεο κέρξη ηφηε αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζην λνκηθφ θαζεζηψο εθηέιεζεο 

ησλ αζθαιεηψλ ζε έδαθνο Κξάηνπο δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ πνπ είρε παξαρσξεζεί ε 

εκπξάγκαηε αζθάιεηα.  

πγθεθξηκέλα, ν νκνηφκνξθνο θαλφλαο ηνπ lex rei sitae (ή lex situs), ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη ζηηο εκπξάγκαηεο ζπλαιιαγέο επί θηλεηψλ πξαγκάησλ ζε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο λφκσλ, δελ κπνξνχζε λα ξπζκίζεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θηλεηφ εμν-

πιηζκφ πνπ δελ έρεη ζηαζεξή ηνπνζεζία φπσο είλαη απηφο ησλ αεξνζθαθψλ πνπ κε-

ηαθηλείηαη κεηαμχ δηαθφξσλ δηθαηνδνζηψλ
6
.   

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ απνηειεί ην βαζηθφ θείκελν γηα ηελ ξχζκηζε δηε-

ζλψλ αζθαιεηψλ επί αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο ελψ ε εμεηδίθεπζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ ξπζκίδεηαη απφ ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν.  

Σα Πξσηφθνιια είλαη πξνο ην παξφλ ηξία θαη πεξηέρνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηηο 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ζε αληηθείκελν κεγάιεο αμίαο φπσο 

είλαη ηα αληηθείκελα αεξνζθάθνπο (άηξαθηνη, θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ θαη ειηθφπηε-

ξα) επί ηξνραίνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ θαη δηαζηεκηθνχ πιηθνχ. 

Σα πινία εμαηξέζεθαλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σά-

νπλ, ιφγσ ηεο αληίιεςεο φηη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί πινίσλ θαιχπηνληαλ απφ 

πξνυπάξρνπζα χκβαζε, παξφηη φιεο νη ζπλαηλεηηθέο αζθάιεηεο πεξηνξίδνληαλ ζε 

θαλφλεο αλαγλψξηζεο απηψλ ρσξίο θάπνηνο απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο λα είλαη ηδηαί-

ηεξα επηηπρήο.    

Ζ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν ησλ Αεξνζθαθψλ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ 

Γηπισκαηηθή πλδηάζθεςε ηνπ Κέηπ Σάνπλ ην 2001. Ζ χκβαζε έρεη επηθπξσζεί απφ 

70 πκβαιιφκελα Κξάηε, ελψ ην Πξσηφθνιιν απφ 63, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηε-

                                                
6  Βι . Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί δηεζλψλ…,φ.π ζει.368 
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ξα είλαη Κξάηε πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή αεξνπνξία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηα-

ζθεπή θαη ρξεκαηνδφηεζε αεξνζθαθψλ. 

Σνλ ξφιν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ησλ θεηκέλσλ επηθχξσζεο, έρεη αλαιάβεη ην Γη-

εζλέο Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δλνπνίεζε ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (UNIDROIT), έλαο ξφινο 

ηδηαηηέξσο επίπνλνο ιφγσ  ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δειψζεσλ. 

II. Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ απνηειεί έλα λνκηθφ θείκελν θαλφλσλ νπζηα-

ζηηθνχ δηθαίνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζπλαιια-

γψλ. Ο ζθνπφο επηηπγράλεηαη κε ζέζπηζε νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ δηθαίνπ νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ πηζησηή ζε πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη θαηαζηάζεηο αθεξεγγπφηεηαο. Σν απνηέιεζκα δελ επήι-

ζε κε ςιοθέηηζη ησλ ππαξρφλησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ αιιά κε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ 

απφ νηθνλνκνινγηθήο πιεπξάο κπνξνχζαλ ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνβιεςηκφηεηαο ηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηα πκ-

βαιιφκελα Κξάηε πνπ ζα ηνπο εθάξκνδαλ απνηειεζκαηηθά ζην εζσηεξηθφ ηνπο δί-

θαην 
7
. Ο θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ δηέζεηε ήδε ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 

1984 γηα ηελ δηεζλή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ επί αεξνζθαθψλ, ε νπνία πξνέβιεπε 

σο ζχλδεζκν ηνλ ζηαζεξφ ηφπν ηνπ κεηξψνπ θαηαρψξηζεο ηνπ αεξνζθάθνπο (lex 

registry).  

Ζ έιιεηςε φκσο ελφο εληαίνπ νκνηφκνξθνπ πιαηζίνπ θαζψο θαη ην πεξηνξη-

ζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαην-

δνηηθήο κίζζσζεο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο γηα ηελ απφθηεζε αεξνζθαθψλ 
8
. 

Οκνίσο ν ππάξρσλ λνκηθφο πινπξαιηζκφο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε αιινδαπψλ ε-

κπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη ε λνκηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ην θαζεζηψο πνπ δηέπεη 

ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ αζθαιεηψλ δελ επλνεί ηελ επέθηαζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ δηείζδπζε ζε δεηήκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

δελ ππάγνληαλ κέρξη ηφηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ γηα ηελ ε-

λαξκφληζε ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ.  Σέηνηα είλαη ηα λνκηθά δεηήκαηα εκπξάγκαηνπ 

                                                
7 Wool J., «Implementation of the Cape Town Convention into and Its Relationship with National Law» 

in Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured Transactions, (2017), 

9-11. 

8 Βι. Σζαβδαξίδεο Γ.Α. Σν λέν δηεζλέο δίθαην γηα ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο φ.π., ζει.27 



12 

θαη πησρεπηηθνχ δηθαίνπ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ σο απνθιεηζηηθψο ξπζκηδφκελα 

απφ ηα εζληθά δίθαηα ησλ Κξαηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΣΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 1.Θεκειηψδεηο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

1.1 Οη αξρέο ηεο χκβαζεο 

1.1.1 Ζ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζεκειηψ-

δεηο αξρέο 
9
 . 

α) Tελ αξρή ηεο πξαθηηθφηεηαο, θαζηεξψλνληαο έλα ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο κε βά-

ζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη ηνλ νθεηιέηε. 

β) Σελ αξρή ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ησλ κεξψλ, εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ηφζν ην εθαξκνζηέν δίθαην φζν 

θαη ηα εμσδηθαζηηθά έλδηθα βνεζήκαηα ζε πεξίπησζε δηαθνξάο. 

γ) Σελ αξρή ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνλνκηαθή ηθα-

λνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή πνπ ζα θαηαρσξήζεη πξψηνο ηελ αζθάιεηα ηνπ ζην Γηεζλέο 

Μεηξψν. 

δ)Σελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, εθφζνλ θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψν ηελ χπαξμε δηεζλνχο εκπξάγκαηεο α-

ζθάιεηαο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ θαη  

ε) Σελ Αξρή ηεο επαηζζεζίαο ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, θαζφζνλ επηηξέπνπλ  ζηα 

πκβαιιφκελα θξάηε λα απνθιείζνπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δειψζεσλ ηελ ε-

θαξκνγή δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο πνπ βξίζθνληαη ζε αζπκθσλία κε ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ λνκηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. 

 

1.1.2 Ζ χκβαζε ελζαξθψλεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη κνλαδηθά 

ζηελ δηεζλή λνκνζεζία 
10

. 

1. Γηπιή δνκή (dual structure):  Ζ χκβαζε απνηειεί ην βαζηθφ θείκελν (Βαζηθή 

χκβαζε), ην νπνίν παξφηη θαιχπηεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ, πε-

ξηέρεη κφλν γεληθέο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ ξχζκηζε απηψλ ελψ ηα εηδηθφηεξα δεηήκα-

ηα θάζε θαηεγνξίαο εμνπιηζκνχ ξπζκίδνληαη απφ ην αληίζηνηρν γηα θάζε θαηεγνξία 

Πξσηφθνιιν. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δηαηάμεηο ησλ Πξσηνθφιισλ σο εηδηθφηεξεο  ππεξη-

ζρχνπλ ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο. 

                                                
9
 Βι. Goode R.,, θ.α. Transnational Commercial… φ.π., ζει. 399. 

10Βι. Goode R,. θ.α. Transnational Commercial… φ.π ζει. 400. 
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2. Aπηφλνκε εκπξάγκαηε αζθάιεηα: Σν δεχηεξν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο sui generis δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο επί θηλεηνχ εμνπιη-

ζκνχ, ε νπνία θαζίζηαηαη ηζρπξή απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη φρη ην εζληθφ 

δίθαην θαη ε νπνία κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην Γηεζλέο Νενιφγην ραίξεη πξνλνκηα-

θήο θαηάηαμεο ηφζν έλαληη εζληθψλ φζν θαη κεηαγελέζηεξσλ θαηαρσξεκέλσλ ή κε 

αζθαιεηψλ θαη απνθηά λνκηθή ηζρχ ζε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε.   

Βεβαίσο, γηα λα είλαη εθηειεζηή ε αζθάιεηα δπλάκεη ηεο πκβάζεσο, απαηηείηαη ν 

πηζησηήο λα είλαη θχξηνο ή δηθαηνχρνο άιισλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη λα έρεη 

πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο είηε ζπκθσλίαο 

πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

Ζ πψιεζε δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο παξαηαχηα νη θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξηζε θαη πξνηεξαηφηεηα εθηείλνληαη δπλάκεη ηνπ Αεξνλαπηη-

θνχ Πξσηνθφιινπ θαη επί πψιεζεο αληηθεηκέλσλ αεξνζθαθψλ. 

3. Γηεζλέο Μεηξψν θαη Δπνπηεχνπζα Αξρή: Ζ ζχζηαζε ελφο Γηεζλνχο Μεηξψνπ (In-

ternational Registry) γηα ηελ θαηαρψξηζε δηεζλψλ αζθαιεηψλ θαη ν θαζνξηζκφο Δπν-

πηεχνπζα Αξρήο (Supervisory Authority) γηα ηελ επνπηεία ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γηεζλνχο Νενινγίνπ απνηειεί ην ηξίην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πκβάζε-

σο.  

Σν Γηεζλέο Νενιφγην είλαη έλα θεληξηθφ δηεζλέο ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ θαηα-

ρψξεζε εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα θαηαρσξεκέλεο 

δηεζλείο αζθάιεηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ρξε-

καηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο εθφζνλ ηα κέξε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθψο ηα 

δεδνκέλα ζην Νενιφγην θαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ελεκεξψλνληαη 

φηη ε θαηαρψξηζε είλαη ηζρπξή. 

4. Καηαρψξηζε φισλ ησλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ ζην Γηεζλέο Νενιφγην: ην Γηεζλέο 

Νενιφγην θαηαρσξνχληαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο φρη κφλν ηνπ πηζησηή αιιά θαη 

ηνπ ππφ φξνπο πσιεηή ή εθκηζζσηή. Ζ «ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε», σο πξνο ηνλ ρα-

ξαθηεξηζκφ ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ δηα-

κφξθσζε ελφο εληαίνπ εκπξαγκάηνπ δηθαίνπ δεδνκέλνπ φηη ηα έλλνκα ζπζηήκαηα 

θπξίσο ηνπ civil law δελ πξνβιέπνπλ ηελ θαηαρψξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ  (πσ-

ιήζεσλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) ζην εζληθφ ηνπο 

κεηξψν εθφζνλ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 

5. χζηεκα δειψζεσλ (Declarations): Παξφηη ην ζχζηεκα δειψζεσλ απνηειεί θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ζηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ 
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Σάνπλ ιακβάλεη έλα ηδηαηηέξσο πνιχπινθν ραξαθηήξα κε ηε πξφβιεςε δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ δειψζεσλ εθ κέξνπο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ.  Γηα παξάδεηγκα, ην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, πνπ ζεσξεί κία ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο πκβάζεσο σο 

αληίζεηε ζην εζληθφ ηνπ δίθαην κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ εθαξκνγή απηήο ζηελ εζσ-

ηεξηθή ηνπ έλλνκε ηάμε πξνβαίλνληαο ζε δήισζε ηχπνπ opt-out εθηφο αλ επηζπκεί 

ηελ εθαξκνγή ηεο νπφηε θάλεη δήισζε ηχπνπ opt-in. 

Παξφηη νη πνηθίιεο κνξθέο δειψζεσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απφ ηελ κία 

πξφζθνκκα ζηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απφ ηελ άιιε παξέρνπλ επε-

ιημία ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε δηεπθνιχλνληαο ηα λα επηθπξψζνπλ ηελ χκβαζε. 

 

1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξσηνθφιινπ  

 

Σν Πξσηφθνιιν, πεξηέρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ εληζρχνπλ 

ηηο δηεζλείο αζθάιεηεο ησλ ρξεκαηνδνηψλ θαη εθκηζζσηψλ αληηθεηκέλσλ αεξνζθά-

θνπο. Ζ δηπιή δνκή ηεο πκβάζεσο, επηηξέπεη ζην Πξσηφθνιιν λα ζεζπίζεη έλδηθα 

βνεζήκαηα πξφζζεηα  ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο χκβα-

ζεο.
11

. 

πγθεθξηκέλα, ην άξζ. ΥΗΗΗ ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ, πξνβιέπεη δχν 

αθφκε έλδηθα βνεζήκαηα, ήηνη ηελ δηαγξαθή ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ην λενιφγην  θαη 

ηελ εμαγσγή θαη κεηαθνξά ηνπ απφ ηελ επηθξάηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη.  

Δπίζεο, φπνπ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζηελ απαξαίηεηε πξνο 

ηνχην δήισζε (ηνπ άξζ. VII), ην Πξσηφθνιιν επηηξέπεη ζηα κέξε λα επηιέμνπλ κε 

ζπκθσλία ην εθαξκνζηέν δίθαην ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη νπδεκία ζχλ-

δεζε κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο ην δίθαην ηνπ νπνίνπ επέιεμαλ θαη ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ή ηεο ζπλαιιαγήο 
12

. Σέινο, ην Πξσηφθνιιν παξέρεη ηζρπξή πξνζηαζία ζηνλ 

πηζησηή – νκνίσο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί 

ζηελ απαηηνχκελε δήισζε (άξζ.ΥΥΥ παξ.3) ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε. 

Δηδηθφηεξα, ε ελαιιαθηηθή Α  (γλσζηή θαη σο ‘’hard option) επηβάιιεη ζηνλ δηαρεηξη-

ζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε λα απνθαηαζηήζεη, κεηά ηελ πεξίνδν 

αλακνλήο, φιεο ηηο αζεηεζείζεο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε ππνρξεψζεηο θαη νκνίσο λα 

                                                
11 Kronke H., «Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT, -Central  report.» [2011-1/2], 

Uniform Law Review, (2011), 37 

12 Βι.Goode R., θ.α. Transnational Commercial…φ.π., ζει. 400-401. 
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ζπκθσλήζεη ζηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη 

ζηελ χκβαζε 
13

 . 

ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ζηελ θαζνξηζκέλε 

πξνζεζκία, ν δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηνλ πηζησηή ηελ 

θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ πεξίνδνο αλακνλήο δελ κπνξεί λα πα-

ξεθηαζεί θαη ην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ δηαδηθαζία. Οη δηαηάμεηο 

απηέο εληζρχνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιινληαη ζηα δηθαζηήξηα ηνπ πκ-

βαιινκέλνπ Κξάηνπο, φπνπ βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο, λα ζπλεξγα-

ζηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο δηαρεηξη-

ζηέο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αθεξέγγπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αθεξεγ-

γπφηεηαο 
14

. 

 

2. Γνκή θαη πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο 

2.1  Νέα πξσηνπνξηαθή κέζνδνο ζηελ ζχληαμε Γηεζλψλ πλζεθψλ 

 

H κείσζε παξαγσγήο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζηνλ ρψξν ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, 

νθείιεηαη ζηελ δπζθνιία επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ σο πξνο ηνπο θα-

λφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Οη κεγάιεο δηαθνξέο ησλ λνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ common law θαη civil law έρνπλ καηαηψζεη ηηο πξνζπάζεηεο δηε-

ζλνχο ελαξκφληζεο θαη πνιιέο ζπλαθζείζεο πλζήθεο ΄΄καξαδψλνπλ΄΄ ιφγσ ηεο πε-

ξηνξηζκέλεο επηθχξσζεο ηνπο απφ ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 
15

. 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο χκβαζεο Κέηπ Σάνπλ, 

πξφζεζε ησλ ζπληαθηψλ ήηαλ ε χπαξμε κίαο εληαίαο χκβαζεο πνπ ζα θαιχπηεη θαη 

ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ. Σα ηερληθά φκσο πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ.
16

 Ζ ιχ-

                                                
13 Άξζ. ΥΗ παξ.2 ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

14 Άξζ. ΥΗΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

15
 Sundahl J.M., «The «Cape Town Approach: A New method of Making International Law» in Trans-

national Law (2006), 339  

16 Βι. Goode R., θ.α., ζει.402, φπνπ αλαθέξεη φηη: Καηαξρήλ, ππήξραλ ζέκαηα νξηζκνχ γηα ηελ επίιπζε 

ησλ νπνίσλ ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Καηά δεχηεξνλ, νη εξγαζίεο 

ησλ ηξηψλ θιάδσλ εμειίζζνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ θαη νη εηδηθνί ηεο Αεξνπνξίαο είραλ ζεκαληηθφ 

πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο ησλ άιισλ θιάδσλ. Δπνκέλσο, έπξεπε λα βξεζεί έλαο κεραλη-
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ζε δφζεθε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Αεξνκεηαθνξψλ (AWG) θαη ηελ Γηεζλή Έλσζε 

Αεξνκεηαθνξψλ (IATA), νη νπνίεο πξφηεηλαλ ηελ επξεκαηηθή ηδέα πεξί δηπιήο δνκήο 

ηεο χκβαζεο ήηνη κίαο γεληθήο πκβάζεσο ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα εηδηθά 

γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ Πξσηφθνιια 
17

. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη έθδειν φηη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ χκβαζε ήηαλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηδησηηθψλ 

θαη δεκνζίσλ θνξέσλ γηα ηελ θαζηέξσζε δηεζλψλ θαζεζηψησλ εηδηθψλ γηα θάζε ην-

κέα/βηνκεραλία 
18

. Ζ αζπλήζηζηε ζρέζε ηεο πκβάζεσο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

απηήο Πξσηνθφιισλ, εδξαηψλεηαη ζε ηξεηο θαηλνηφκεο δηαηάμεηο ηεο Βαζηθήο πκ-

βάζεσο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ φηη: α) Ζ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν πξέπεη λα δηα-

βάδνληαη θαη λα εξκελεχνληαη απφ θνηλνχ σο εληαία λνκηθή πξάμε (άξζ.6 παξ.1), β) 

Oη δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ, σο εηδηθφηεξεο γηα δεηήκαηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγν-

ξίαο εμνπιηζκνχ, ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο Βαζηθήο πκβάζεσο ζε πεξίπησ-

ζε πνπ βξίζθνληαη ζε κεηαμχ ηνπο αλαθνινπζία (άξζ.6 παξ.2). Δλ ζπγθξίζεη επνκέ-

λσο κε άιιεο Γηεζλείο πκβάζεηο, ε χκβαζε Κέηπ Σάνπλ πξνβιέπεη γηα πξψηε θνξά 

ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο ζην Πξσηφθνιιν δηαηάμεσλ αληηθαηηθψλ ζε ζρέζε κε εθεί-

λσλ ηεο Βαζηθήο πκβάζεσο. Πεξαηηέξσ αλαγλσξίδεη ξεηψο ηελ ππεξνρή ησλ ελ ιφ-

γσ δηαηάμεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ- ζε πεξίπησζε αλαθνινπζίαο κε ηηο βαζηθέο δηαηά-

μεηο- ελ αληηζέζεη κε άιιεο Βαζηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα 

ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά Πξσηφθνιια ρσξίο φκσο νη δηαηάμεηο 

ησλ ηειεπηαίσλ λα ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο πκβάζεσο 
19

, γ) Ζ Βαζηθή 

χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κφλν φηαλ ην Κξάηνο έρεη πξνζρσξήζεη θαη ζην Πξσηφθνι-

ιν θαη κφλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ πνπ θαιχπηεη ην ελ ιφγσ 

Πξσηφθνιιν (άξζ. 49).  

Δίλαη πξάγκαηη απαξάκηιιν ζην δίθαην ησλ πλζεθψλ, λα εμαξηάηαη ε ζέζε 

ζε ηζρχ ηεο Βαζηθήο πκβάζεσο απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ Πξσηνθφιινπ, 

                                                                                                                                      
ζκφο ψζηε λα πξνρσξά ε εμέιημε ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ επί αεξνζθαθψλ αλεμαξηήησο απφ 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ  ηξνραίν ζηδεξνδξνκηθφ ή δηαζηεκηθφ εμνπιηζκφ. 

17 Goode R., «The Preliminary Draft UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile 

Equipment», Uniform Law Review (1999), 265, 269-271 

18 Chinkin C/ Kessejjian C., «The Legal Relationship between the Proposed UNIDROIT Convention 

and its Equipment-Specific Protocols», Uniform L.Rew. (1999), 323-325 

19 Βι. Sundahl J.M., The Cape Town…φ.π., ζει.399 
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δεδνκέλνπ φηη φιεο νη πξνγελέζηεξεο Γηεζλείο πλζήθεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαγελέζηεξνπ Πξσηνθφιινπ. 

2.2 Λφγνη πηνζέηεζεο ηεο πξνζέγγηζεο «δηπιήο δνκήο» 

 

H πξνζέγγηζε δηπιήο δνκήο, ζπληζηά παξέθθιηζε απφ ηελ γλψξηκε δηάξζξσ-

ζε ησλ πλζεθψλ, θαηά ηελ νπνία ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ηνπ Πξσηνθφιινπ είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκβάζεσο θαη φρη ε εμάξηεζε ηεο έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο χκβαζεο απφ ηελ αληίζηνηρε έλαξμε ηζρχνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ή ε ηξνπνπνίεζε 

ησλ δηαηάμεσλ απηήο ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ θαιππηφκελσλ 

απφ ην Πξσηφθνιιν.  Ο βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ηεο ελ ιφγσ δνκήο αιιά θαη ε πξφ-

θιεζε πνπ απηή ζέηεη, είλαη αθελφο λα δηαζθαιίζεη φηη ζα ππάξρεη επαξθήο ειαζηη-

θφηεηα ζηελ Βαζηθή χκβαζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ δηα-

θφξσλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη ηα Πξσηφθνιια θαη αθεηέξνπ λα εμα-

ζθαιίζεη φηη ζα δηαηεξνχληαη ε βαζηθή δηαξζξσηηθή ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαρσξήζεσο ηνπ UNIDROIT θαη νη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο θαηαρψξηζεο, 

δειαδή φηη νη ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα 

ππνλνκεχνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο πκβάζεσο. Οκνίσο, ζηφρνο ήηαλ λα εμα-

ζθαιηζηεί φηη θάζε ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ζα είλαη ζπκβαηή κε ην 

Πξσηφθνιιν, αιιά θαη ην αληίζηξνθν, φηη ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ελφο Πξσην-

θφιινπ δελ ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο πκβάζεσο, δπλάκελε 

λα ππνλνκεχζεη ηηο ξπζκίζεηο άιινπ Πξσηνθφιινπ. Παξφηη ην Πξσηφθνιιν ζα κπν-

ξνχζε ζεσξεηηθά λα μαλαγξάςεη ζηελ νπζία ηελ χκβαζε, θάηη ηέηνην ζα καηαίσλε 

ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο δηπιήο δνκήο, ήηνη λα επηηξέπεη πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηή-

ζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ βηνκεραλίαο πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ην Πξσηφθνιιν ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ζίγνληαη δηαηάμεηο ηεο Βαζηθήο 

χκβαζεο πνπ έρνπλ αζήκαληεο επηπηψζεηο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλεηνχ 

εμνπιηζκνχ 
20

. 

Ζ χκβαζε Κέηπ Σάνπλ απνηειεί θαιφ νησλφ γηα ην κέιινλ ησλ Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ θαζφζνλ ε κεγάιε επειημία πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο δνκήο ηεο δηεπθνιχ-

λεη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ δηαπξαγκάηεπζε 

κίαο πλζήθεο.  

                                                
20

 Chinkin C/Kessedjian C., «The Legal Relationship between the Proposed UNIDROIT Convention 

and its Equipment-Specific Protocols», Uniform L. Rew. (1999), 323, 324-325 
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2.3.   Αληηθεηκεληθφ πεδίν εθαξκνγήο 

 

Ζ αδπλακία ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ζπζηεκάησλ αζθαιηζκέλσλ ρξεκαηνδνηή-

ζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ δαλεη-

ζηή ζε δηεζλέο επίπεδν επέβαιιε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ θαη νκνηφκνξθνπ θαζε-

ζηψηνο δπλάκεη ηνπ νπνίνπ γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ επί εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην ην αεξνζθάθνο 
21

. 

Ζ χκβαζε θαιχπηεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ δπλάκεη ησλ 

νπνίσλ ζπζηήλεηαη δηεζλήο αζθάιεηα θαη εηδηθφηεξα ζπκβάζεηο παξνρήο εκπξάγκα-

ηεο αζθάιεηαο, ζπκβάζεηο πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη ζπκβάζεηο ρξεκα-

ηνδνηηθήο κίζζσζεο 
22

. 

Ζ χκβαζε εθαξκφδεηαη επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο α-

ηνκηθά πξνζδηνξηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σέηνηα αληηθείκελα είλαη α) νη άηξαθηνη, νη 

θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ θαη ηα ειηθφπηεξα, β) ηξνραίν ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ θαη γ) 

δηαζηεκηθφ πιηθφ 
23

. 

2.4. Τπνθεηκεληθφ πεδίν εθαξκνγήο 

 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ σο εληαίν ζχλνιν θαλφλσλ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, 

δεζκεχεη ηα δηθαζηήξηα ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Βαζηθήο χκβαζεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ ην Κξάηνο έρεη επηθπξψλεη. ηα ελ 

ιφγσ δηθαζηήξηα ε χκβαζε εθαξκφδεηαη φηαλ ν νθεηιέηεο βξίζθεηαη ζε έλα πκ-

βαιιφκελν Κξάηνο θαηά ηνλ ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο ζπκθσλίαο βάζεη ηεο νπνίαο δε-

κηνπξγείηαη ή πξνβιέπεηαη δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα 
24

. Ζ δνθηκαζία εθαξκφδε-

ηαη κία θνξά. 

Ζ χκβαζε επέιεμε σο ζπλδεηηθφ ζηνηρείν ηελ έδξα ηνπ νθεηιέηε 
25

.  Αληηζέ-

ησο o ηφπνο φπνπ βξίζθεηαη ν δαλεηζηήο δελ έρεη ζεκαζία γηα απηφ θαη δελ ζίγεηαη ε 

                                                
21 Βι. Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί δηεζλψλ…φ.π., ζει. 372 

22 Άξζ.2 παξ.2 ηεο χκβαζεο 

23 Άξζ.2 παξ. 3 

24 Άξζ.3 παξ.1 ηεο πκβάζεσο. 

25 χκθσλα κε ην άξζ.4 ηεο πκβάζεσο, «ν νθεηιέηεο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θάζε πκβαιιφκελν 

Κξάηνο α) βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ νπνίνπ ζπλεζηήζε ή απέθηεζε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, β) φπνπ βξί-

ζθεηαη ε θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, γ) φπνπ βξίζθεηαη ε θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή δ) φπνπ βξίζθεηαη ν ηφ-

πνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
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δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο αλ απηφο βξίζθεηαη ζε κε ζπκβαιιφκελν θξά-

ηνο
26

. 

Αλ ην Κξάηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, είλαη πκβαιιφκελν κέξνο ηνπ Αεξνλαπηηθνχ 

Πξσηνθφιινπ, ην δηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηελ Βαζηθή χκβαζε φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην Πξσηφθνιιν θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ άηξαθηνο αεξνζθά-

θνπο ή ειηθφπηεξν έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν αεξνζθαθψλ ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο ην νπνίν είλαη ην Κξάηνο λενιφγεζεο. 
27

 Απνηέιεζκα είλαη λα  δεκηνπξγεί-

ηαη έλα πξφζζεην ζπλδεηηθφ ζηνηρείν δπλάκεη ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

 

2.5.  Δζσηεξηθέο πλαιιαγέο. 

Αλ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο πξνβεί ζηελ ζεηηθή δήισζε ηνπ άξζ.50, αξθε-

ηέο δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο 
28

. Πα-

ξφια απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θάπνηεο δηαηάμεηο γηα ηα έλδηθα βνεζήκαηα θαη 

φιεο νη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα. 

Μία ζπλαιιαγή πνπ ζα κπνξνχζε δηαθνξεηηθά λα θαιχπηεηαη απφ ηελ χκ-

βαζε θαζίζηαηαη εζσηεξηθή ζπλαιιαγή (α) φηαλ ην θέληξν ησλ θχξησλ εκπξάγκαησλ 

αζθαιεηψλ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη ην αληηθείκελν βξίζθνληαη 

ζην ίδην πκβαιιφκελν Κξάηνο θαηά ηνλ ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη (β) 

φπνπ ε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ηε ζπλαιιαγή έρεη θαηαρσξε-

ζεί ζην εζληθφ λενιφγην ηνπ ελ ιφγσ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, θαη (γ) ην ίδην πκ-

βαιιφκελν Κξάηνο  έρεη πξνβεί ζηελ δήισζε ηνπ άξζ. 50 παξ.1 ηεο Βαζηθήο χκβα-

ζεο 
29

. 

Γηα έλα κεηαθνξηθφ κέζν σο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ε ηνπνζεζία ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε (α) δπζρεξψο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Γπλάκεη ηνπ Αεξν-

λαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ ε ηνπνζεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Κξάηνο 

λενιφγεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο (γηα ηηο αηξάθηνπο θαη ηνπο θηλεηήξεο πνπ είλαη ηνπν-

ζεηεκέλνη ζην αεξνζθάθνο) ή απφ ην Κξάηνο λενιφγεζεο ηνπ ειηθνπηέξνπ (γηα ειη-

θφπηεξν) 
30

. 

                                                
26 Άξζ.3 παξ.2 ηεο χκβαζεο. 

27 Άξζ. IV παξ.1 ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ. 

28 Βι. Kozuka S., The Cape Town Convention…φ.π. ζει.25 

29
 Άξζξν 1 ηδ  ́ηεο χκβαζεο  

30  Άξζξν ΗV παξ.2 ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ    
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2.6.  Δηδηθέο θαλφλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ Γεκφζηεο Τπεξεζί-

εο. 

Σν Αεξνλαπηηθφ Πξσηφθνιιν δελ εθαξκφδεηαη ζε αληηθείκελα αεξνζθαθψλ, 

αλ νη άηξαθηνη, νη θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ θαη ηα ειηθφπηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηηο ζηξαηησηηθέο, ηεισλεηαθέο ή αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο, απνθιείνληαο ππφ απηή ηελ 

έλλνηα εμνινθιήξνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηα αληηθείκελα αεξνζθάθνπο 
31

. 

 

   3.Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 

     3.1 Απηφλνκε δηεζλήο αζθάιεηα 

 

Οη ζπληάθηεο ηεο χκβαζεο αξρηθψο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο κίαο λέ-

αο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαη δελ αξθέζηεθαλ ζηελ απιή αλαγλψξηζε ησλ εζληθψλ 

εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ. Ζ ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε πεξί κίαο εληαίαο εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο, φπσο εηπψζεθε θα πξνεγνπκέλσο, ζηεξίρζεθε ζην άξζξν 9 ηνπ Οκνηφ-

κνξθνπ Δκπνξηθνχ Κψδηθα ησλ ΖΠΑ, ην νπνίν εμνκνηψλεη πξαθηηθά ην ζχκθσλν 

επηθχιαμεο θπξηφηεηαο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πηζησηή ζε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο 

κηζζψζεσο κε ην δηθαίσκα εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο.
32

 Δλ ζπλερεία, ε πξνζέγγηζε 

απηή εγθαηαιείθζεθε, ελ κέξεη, ιφγσ ηεο δπζκελνχο ππνδνρήο πνπ ζα εηχγραλε απφ 

ηα θξάηε ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο ησλ νπνίσλ ηα λνκηθά ζπζηήκαηα δελ εμνκνηψ-

λνπλ ηηο ζπκβάζεηο πσιήζεσο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα.  

Σειηθψο, ε χκβαζε πηνζέηεζε ηελ ηδέα πεξί κίαο απηφλνκεο δηεζλνχο αζθάιεηαο επί 

θηλεηνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο, επί αηνκηθά πξνζδηνξηδφκελσλ πξαγκάησλ, ηα 

νπνία κεηαθηλνχληαη απφ ηελ κία δηθαηνδνζία ζηελ άιιε θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 
33

. Ζ χκβαζε ζπλεπψο απνηειεί ηνλ γελεζη-

νπξγφ ιφγν ηεο δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαζηεξψλνληαο έλα νκνηφκνξθν 

νπζηαζηηθφ εκπξάγκαην δίθαην πνπ ζπλππάξρεη κε εθείλν ησλ εζληθψλ δηθαηνδνζηψλ.  

                                                
31 Άξζ. 1 παξ.2 εδ΄β, ε  ́θαη ηβ΄ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ 

32
 Βι. Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί δηεζλψλ…,φ.π ζει.375 

33 Άξζ.2 ηεο χκβαζεο 
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Ζ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν ζρεκαηίδνπλ ην πιαίζην ην νπνίν πξέπεη λα 

πιεξσζεί απφ ην εζληθφ δίθαην 
34

. Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ,
35

 πηνζεηψληαο ην 

άξζ.7 ηεο CISG (χκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1980, γηα ηελ δηεζλή πψιεζε θηλεηψλ) πξν-

ηάζζεη σο εξκελεπηηθή κέζνδν δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

αιιά δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ απηήλ ηελ «απηφλνκε εξκελεία» ηεο πκβάζεσο. 

Γειαδή,  ε θάιπςε θελψλ ησλ ελ ιφγσ δεηεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζε ησλ γελη-

θψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε χκβαζε θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξ-

ρνπλ ηέηνηεο γεληθέο αξρέο λα γίλεηαη πξνζθπγή ζην εζληθφ εθαξκνζηέν δίθαην ζην 

νπνίν παξαπέκπνπλ νη θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ forum 
36

 . Ζ δηεπ-

ξπκέλε απφ ηελ χκβαζε έλλνηα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο ηελ θαζηζηνχλ έλα πβξηδηθφ 

κφξθσκα αθνχ ππφθεηηαη ηφζν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ φζν θαη ζε εθείλεο 

ηεο χκβαζεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ απηφλνκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη λαη κελ πξφθεηηαη γηα 

κία «ελνπνηεκέλε αζθάιεηα» θαιχπηνληαο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ πξνο 

ζχζηαζε κίαο δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ν θαζνξηζκφο φκσο ηεο θαηεγνξίαο, 

ζηελ νπνία εκπίπηεη ε ζπγθεθξηκέλε αζθάιεηα, ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο θα-

λφλεο ζχγθξνπζεο ηνπ εζληθνχ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Γηα ηελ ζχζηαζε δηεζλνχο ε-

κπξάγκαηεο αζθάιεηαο, δελ απαηηείηαη ν θάηνρνο απηήο λα είλαη θχξηνο ηνπ αληηθεη-

κέλνπ. Ο φξνο πεξηιακβάλεη φρη κφλν εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ παξαρσξνχληαη 

πξνο εμαζθάιηζε θάπνηαο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο (ιφγνπ ράξηλ πξνο εμαζθάιηζε 

ελφο δαλείνπ) αιιά θαη ζπκθσλίεο φπνπ ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή δελ 

πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ ζπκθσλία φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζπκθσλίεο πψιεζεο κε 

επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη ηηο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη λα ππαγάγεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αζθαιεηψλ 

ζην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο αθφκε θαη αλ ην εζληθφ εκπξάγκαην δίθαην δελ πξνβιέπεη 

αληίζηνηρε πξνζηαζία. Έηζη ν πσιεηήο ν νπνίνο παξαθξαηεί ηελ θπξηφηεηα ή ν εθκη-

ζζσηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί έλαληη αληαγσληζηηθψλ εκπξάγκαησλ αζθα-

ιεηψλ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζην Γηεζλέο Μεηξψν αθφκε θαη 

                                                
34 Βι. Σζαβδαξίδεο Γ.Α., Σν λέν δηεζλέο…φ.π. ζει.61 

35
 Άξζ. 5 παξ.1 ηεο χκβαζεο 

36  Βι. Μνπζηατξα Δ.,. χκβαζε πεξί δηεζλψλ…φ.π.ζει.375 



23 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηβάιιεηαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο ζχκθσλα 

κε ην εζληθφ δίθαην 
37

. 

 

3.2. Καηεγνξίεο ζπκθσληψλ πνπ ζπζηήλνπλ εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο.  

3.2.1 χκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο. 

 

Ζ ζχζηαζε «δηεζλνχο αζθάιεηαο» βάζεη ζπκβάζεσλ παξνρήο εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο ζπληζηά ηνλ ζπλεζέζηεξν ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο εμνπιηζκνχ αεξνζθα-

θψλ. 

Ζ χκβαζε, πηνζεηεί σο πξνο ηελ «ζχκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεη-

αο» πξνζέγγηζε αλάινγε κε εθείλε ησλ δηθαηνδνζηψλ ηνπ common ή civil law.
38

   

ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα, ν νθεηιέηεο ν νπνίνο έρεη είηε θπξηφηεηα είηε εμνπ-

ζία δηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρσξεί κέζσ ηεο ζχζηαζεο ελερχξνπ ή ππνζήθεο 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ή δηθαηψκαηα (rem in property) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ηνλ δαλεηζηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε ηαμηλφκεζε ηεο ζε κία απφ ηηο θαηε-

γνξίεο ηνπ άξζ.2 παξ.2 ηεο χκβαζεο επαθίεηαη ζην εζληθφ εθαξκνζηέν δίθαην
39

. Γηα 

παξάδεηγκα ε ζπλαιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην σο ζχκβαζε πα-

ξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ζα έρεη ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε θαη βάζεη ηεο πκβά-

ζεσο. Ζ ζπκθσλία ραξαθηεξίδεηαη σο «δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα» εθφζνλ πιε-

ξνχληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηελ χκβαζε ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ρσξίο απαίηεζε λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ζπκθσλία ην πνζφ πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ παξνρή εκπξάγκα-

ηεο αζθάιεηαο
40

. Ζ δηάηαμε ηεο πκβάζεσο, ππεξηζρχεη αληίζεησλ δηαηάμεσλ ηνπ ε-

                                                
37 ην άξζ.2 ηεο πκβάζεσο 1 εδ. ζη  ́ν πσιεηήο πνπ ππφθεηηαη ζε ζπκθσλία επηθχιαμεο θπξηφηεηαο 

αλαθέξεηαη σο «ππφ φξνπο πσιεηήο» (conditional seller). 

Οκνίσο ζην άξζ. 16 ηεο χκβαζεο ην Γηεζλέο Μεηξψν αλαθέξεηαη σο «Γηεζλέο Νενιφγην» 

38 χκθσλα κε ην άξζ.1 ιδ΄ηεο χκβαζεο: «χκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, είλαη ε ζχκ-

βαζε κε ηελ νπνία ν νθεηιέηεο παξέρεη ή ζπκθσλεί λα παξάζρεη ζην δαλεηζηή εκπξάγκαηε αζθάιεηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θπξηφηεηαο)επί αληηθεηκέλνπ, ψζηε λα δηαζθαιη-

ζηεί  ε εθπιήξσζε πθηζηάκελεο ή κειινληηθήο ππνρξέσζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ». 

39 χκθσλα κε ην άξζ.5 παξ.3 ηεο χκβαζεο: «Οη αλαθνξέο ζην εθαξκνζηέν δίθαην αθνξνχλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ πνπ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα ηνπο θαλφλεο ηδησηηθνχ δηεζλνχο δη-

θαίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηή». 

40
 χκθσλα κε ην άξζ.7 ηεο χκβαζεο: « Ζ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζπληζηά δηεζλή αζθάιεηα φηαλ ε 

ζπκθσλία πνπ ηελ ζπληζηά ή ηελ πξνβιέπεη είλαη (α) γξαπηή, (β) αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελν επί ηνπ 
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πεηξσηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο εμαξηνχλ ηελ ηππηθή εγθπξφηεηα ηέηνησλ ζπκθσληψλ 

απφ ηνλ ξεηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ πνπ δχλαηαη λα εηζπξάμεη ζχκθσλα 

κε απηέο ν δαλεηζηήο. ηηο δηθαηνδνζίεο απηέο ζπλεζίδεηαη λα νξίδεηαη ζηελ ζπκθσ-

λία παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο πφζν κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ αζθαιηζκέ-

λσλ απαηηήζεσλ πξνο κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ηνπ πηζησηή. πλεπψο δελ ζίγεηαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ζηελ πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ πξνβιεπφκε-

λσλ απφ ην εζληθφ δίθαην δηαηππψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ε δηεζλήο αζθάιεηα παξακέ-

λεη έγθπξε αθφκε θαη φηαλ ε παξαρψξεζε ππνζήθεο επί αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο 

δελ πεξηβιήζεθε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ή φηαλ ε ζπκθσλία πε-

ξηέρεη ξήηξα πεξί εμαζθάιηζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε πξνο ηνλ δαλεη-

ζηή ρσξίο εηδηθφηεξν πξνζδηνξηζκφ απηψλ. Δίλαη  φκσο δπλαηφ θαη ην αληίζηξνθν, 

ήηνη κία κία έγθπξε θαηά ην εζληθφ δίθαην ζπκθσλία παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθά-

ιεηαο λα κελ λνκηκνπνηείηαη σο δηεζλή αζθάιεηα. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ην ε-

κπξάγκαην δίθαην πνιιψλ δηθαηνδνζηψλ ν νθεηιέηεο κπνξεί λα παξαρσξήζεη ε-

κπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ρσξίο αλάγθε 

εηδηθφηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ απηψλ.   

Αληηζέησο, ε χκβαζε ζέηεη σο πξνυπφζεζε εγθπξφηεηαο ηεο ελ ιφγσ ζπκ-

θσλίαο ηελ επαξθή πεξηγξαθή ησλ βεβαξεκέλσλ κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αληηθεη-

κέλσλ ηνπ αεξνζθάθνπο
41

. 

     3.2.2 χκβαζε πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο.  

 

Καηά ηνλ νξηζκφ ηεο πκβάζεσο, «ζπκθσλία επηθχιαμεο θπξηφηεηαο είλαη ε 

ζπκθσλία πψιεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε θπξηφηεηα δελ κεηαβηβάδεηαη 

κέρξη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ ή ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο»
42

. 

Ζ έλλνηα είλαη ζαθψο επξχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηελ ζπκθσλία επηθχιαμεο θπξηφηεηαο πξνο εμαζθάιηζε ηνπ πνζνχ 

                                                                                                                                      
νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη δηθαίσκα δηάζεζεο (γ) παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν, (δ) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο παξέ-

ρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ρσξίο λα πθίζηαηαη αλάγθε πξνζδη-

νξηζκνχ αζθαιηδφκελνπ πνζνχ ή αλψηαηνπ αζθαιηδφκελνπ πνζνχ». 

41 Γπλάκεη ηνπ άξζ. VII ηνπ Πξσηνθφιινπ « Ζ πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο, πνπ πεξηιακ-

βάλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ επσλπκία απηνχ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέ-

ινπ ηνπ, είλαη απαξαίηεηε θαη αξθεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ». 

42 Άξζ. 1 ιδ  ́ηεο χκβαζεο 
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ηεο αγνξαπσιεζίαο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αγνξαζηή
43

 .Γεδνκέλνπ φηη ε 

ζπκθσλία πεξηβάιιεηαη ηνλ απαηηνχκελν έγγξαθν ηχπν, ζπληζηά ζχκθσλα κε ηελ 

χκβαζε δηεζλή εκπξάγκαηε αζθάιεηα 
44

. 

Όπσο εηπψζεθε θαη αλσηέξσ ε ππαγσγή ηεο ζπκθσλίαο ζε κία απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο αζθαιεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηεο χκβαζεο, εμαξηάηαη απφ ην εζληθφ 

εθαξκνζηέν δίθαην. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκθσλίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε δεηήκαηα 

εθηέιεζεο δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθά έλδηθα βνεζήκαηα γηα ηνλ δα-

λεηζηή κε ζχκβαζε εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο απφ εθείλα ηνπ ππφ φξνπο πσιεηή ή εθ-

κηζζσηή 
45

 . 

πγθξηκέλα, ν ππφ φξνπο πσιεηήο κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη αθνχ αλαιάβεη σο θχξηνο ηελ θαηνρή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ δχλαηαη ελ ζπλερεία λα ην πνπιήζεη ζε ηίκεκα πςειφηεξν απφ ε-

θείλν πνπ νθείιεην θαηά ηνλ ρξφλν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνρξενχηαη 

λα απνδψζεη ην επηπιένλ πνζφ. Αληηζέησο, ν πηζησηήο, ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη ην 

πιεφλαζκα ζηνπο ππφινηπνπο πξνλνκηνχρνπο δαλεηζηέο κε βάζε ηελ ζεηξά θαηαρψ-

ξηζεο ησλ  εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ηνπο θαη λα θαηαβάιιεη ηπρφλ ππφινηπν ζηνλ 

νθεηιέηε
46

. 

3.2.3 χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

 

Ζ χκβαζε νξίδεη φηη: «ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» είλαη ε ζχκβαζε 

δηα ηεο νπνίαο έλα πξφζσπν (ν εθκηζζσηήο) παξέρεη δηθαίσκα θαηνρήο ή ειέγρνπ επί 

ελφο αληηθεηκέλνπ (κε ή ρσξίο δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπ) ζε άιιν πξφζσπν (ηνλ κηζζσηή) 

κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο ή άιιε πιεξσκή 
47

.  

Ζ χκβαζε, πηνζεηεί θαη γηα ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο έλαλ επξχηεξν νξηζκφ 

πεξηιακβάλνληαο ζην ξπζκηζηηθφ ηεο πιαίζην θαη ζπκθσλίεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. πγθεθξηκέλα, ζηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ common 

law, ε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζπληζηά εκπξάγκαηε αζθάιεηα κφλν φηαλ 

παξέρεηαη κε ζθνπφ εμαζθάιηζεο ηεο απαίηεζεο ή φηαλ δελ δίλεηαη κε ηέηνην ζθνπφ 

(εμαζθάιηζεο) αλ έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο. Αληηζέησο ζηελ χκβα-

                                                
43 Σν Αζηηθφ Γίθαην ηνπ Κεκπέθ απνηειεί παξάδεηγκα ελφο πην πεξηνξηζηηθνχ νξηζκνχ. 

44 Άξζ. 7 εδ. α  ́ηεο χκβαζεο 

45  Έλδηθα βνεζήκαηα άξζ.12 θαη 14 αληίζηνηρα. 

46
 Άξζ.8 παξ. 6 ηεο χκβαζεο 

47 Άξζ. 1 ηδ  ́ηεο χκβαζεο 
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ζε, δελ νξίδνληαη αλάινγα θξηηήξηα κε ζπλέπεηα νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο λα ραξαθηε-

ξίδνληαη σο δηεζλείο αζθάιεηεο νη νπνίεο φκσο εκπίπηνπλ, βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 

ζηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη φρη ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 
48

. 

 

3.3 Ζ εκπξάγκαηε αζθάιεηα θαζίζηαηαη εθηειεζηή έλαληη ηξίησλ κε ηελ θα-

ηαρψξηζε ηεο ζην Γηεζλέο Μεηξψν 
49

. Ζ χκβαζε αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο εθηε-

ιεζηφηεηαο ησλ αζθαιεηψλ έλαληη ηξίησλ ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηιπζνχλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αζθαιεηψλ απηψλ ελψ γηα 

άιινπο ζθνπνχο ην δήηεκα ηεο εθηειεζηφηεηαο ζα θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ εζληθνχ ε-

θαξκνζηένπ δηθαίνπ.   

Γηα παξάδεηγκα, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε δχν αληαγσληζηηθψλ α-

ζθαιεηψλ νη νπνίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο κφλν ζην Δζληθφ Μεηξψν δελ ζα επηιπζνχλ 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο. Ο πηζησηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί έλα-

ληη ηξίησλ αξθεί λα θαηαρσξήζεη ηελ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ ζην Γηεζλέο Με-

ηξψν ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαρψξηζε θαη ζην Δζληθφ Μεηξψν.  

 

4. Σν Γηεζλέο Μεηξψν 

4.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σν Γηεζλέο Μεηξψν γηα θαηαρψξηζε ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζπληζηά 

αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο λεσηεξηζκνχο ηεο χκβαζεο δεδν-

κέλνπ φηη απνηειεί ην κνλαδηθφ παγθφζκην ειεθηξνληθφ κεηξψν πνπ έρεη ζεζπηζηεί 

βάζεη ηνπ δηεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
50

. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά 

ζηελ θαζηέξσζε ελφο νκνηφκνξθνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηα ξχζκηζε ησλ δηεζλψλ 

αζθαιεηψλ. 

  Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ Γηεζλνχο Με-

ηξψνπ ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο ad hoc Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ην Γηεζλέο Μεηξψν ε νπνία 

ζπζηάζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 3
εο

 Κνηλήο πλφδνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ (Ρψκε, 20-

31 Μαξηίνπ 2000) θαη εξγάζηεθε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γηπισκαηηθήο πλδηάζθε-

                                                
48 Βι.άξζ.2 παξ. 2 ηεο χκβαζεο πνπ νξίδεη φηη « ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην θαζνξίδεη αλ κία ρξε-

καηνδνηηθή κίζζσζε ζα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε σο ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία ή σο 

εκπξάγκαηε αζθάιεηα». 

49
 Άξζ. 29 ηεο χκβαζεο 

50 Άξζ. 16 ηεο χκβαζεο 
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ςεο
51

.  Ζ νκάδα εθπφλεζε κία ζεηξά αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα θαηαρψξηζεο 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ θνηλνχ ζην UNIDROIT θαη ICAO θαη έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα 

ην Γηεζλέο χζηεκα Νενιφγεζεο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά Γηεζλή Μεηξψα γηα θάζε 

θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρα κε ηα Πξσηφθνιια πνπ θαιχπηνπλ ηελ θάζε εη-

δηθφηεξε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ.  

Σν ζχζηεκα θαηαρψξηζεο δηέπεηαη ελ κέξεη απφ ηελ χκβαζε, ε νπνία πεξηέ-

ρεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γηεζλέο Μεηξψν, ελ κέξεη απφ ην 

Πξσηφθνιιν ην νπνίν πεξηέρεη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ θαη 

δηνίθεζεο ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ, ελ κέξεη απφ θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

Δπνπηεχνπζα Αξρή γηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα θαη ελ κέξεη απφ δηαδηθαζίεο πνπ δηέ-

πνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ  Γηεζλνχο Μεηξψνπ θαη ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπνπηεχνπζα 

Αξρή 
52

. 

ην πιαίζην ηεο χκβαζεο, ε θαηαρψξηζε απνηειεί απαξαίηεηε λνκηθή πξνυ-

πφζεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηειεζηά έλαληη ηξίησλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ή α-

ζθάιεηεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ζπκθσλία ή δπλάκεη λφκνπ. ην άξζξν 29 παξ. 1 

ηεο πκβάζεσο νξίδεηαη φηη: «Mία θαηαρσξεκέλε αζθάιεηα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη 

θάζε άιιε αζθάιεηαο πνπ θαηαρσξήζεθε κεηαγελέζηεξα θαζψο θαη έλαληη κε θαηαρσ-

ξεκέλεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο» 
53

. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε ε-

κπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηαρψξηζε αιιά έ-

ρνπλ ήδε ζπζηαζεί ε πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ ζην κέιινλ. Σν απνηέιεζκα ηεο ελ ιφ-

γσ δηαηάμεσο είλαη λα εθαξκφδεηαη ε  αξρή ΄΄qui prior est tempore potior in jure΄΄ 

ζηελ θαηαρψξηζε ησλ αληαγσληζηηθψλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη φρη ηελ ζχ-

ζηαζε ηνπο 
54

. 

Ζ δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο έρεη σο ζπλέπεηα λα θαηα-

ρσξνχληαη ζην Γηεζλέο Μεηξψν  ζπκθσλίεο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζηα αληίζηνηρα 

εζληθά κεηξψα ησλ πεξηζζφηεξσλ δηθαηνδνζηψλ δειαδή ζπκθσλίεο πψιεζεο κε πα-

ξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη ζπκθσλίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
55

.  

                                                
51  Βι. Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί δηεζλψλ…φ.π ζει.378 

52 Βι.Goode R., θ.α Transnational Commercial…φ.π. ζει. 412 

53 Άξζ. 29 παξ.1 χκβαζεο 

54 Cuming CC R., «Considerations in the Design of an International Registry for Interests in Mobile 

Equipment», Unif. L.Rev (1999), 275, 276-279 

55 Με εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ, Καλαδά θαη Ν. Εειαλδία 
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Οκνίσο είλαη δπλαηή ε θαηαρψξηζε πσιήζεσλ ή κειινληηθψλ ζπκθσληψλ 

πψιεζεο αληηθεηκέλσλ αεξνζθαθψλ
56

. ην κέηξν ινηπφλ πνπ ε χκβαζε αλαγλσξίδεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελδερφκελε θα-

ηαρψξηζε (εδψ ε θαηαρψξηζε πξνεγείηαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψ-

καηνο) ην Γηεζλέο Μεηξψν απνηειεί έλα δεκφζην κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη 

φρη κφλν νη ππάξρνπζεο αιιά θαη νη κειινληηθέο αζθάιεηεο θαη ζπκβάζεηο  πνπ επε-

ξεάδνπλ έλα ππάξρνλ εκπξάγκαην δηθαίσκα. Ζ αλαθεξφκελε πεξίπησζε απνηειεί 

παξέθθιηζε απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα θαηά ηνλ νπνίν ε ζχζηαζε ησλ εκπξαγκάησλ δη-

θαησκάησλ ή αζθαιεηψλ πξνεγείηαη ηεο θαηαρψξηζεο ζην Γηεζλέο Μεηξψν. πλεπψο 

ε πξνηεξαηφηεηα ησλ ελ ιφγσ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζα θαζνξηζηεί βάζεη ηεο ε-

κεξνκελίαο θαηαρψξηζεο ηνπο ζην Γηεζλέο Μεηξψν. 

Δπίζεο, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη ε πξφβιεςε ηεο πκβάζεσο, φηη ε πξνηε-

ξαηφηεηα ηεο θαηαρσξεκέλεο ζην Γηεζλέο Μεηξψν εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο δελ επε-

ξεάδεηαη αθφκε θαη αλ ν θάηνρνο απηήο γλψξηδε ηελ χπαξμε πξνγελέζηεξσλ αζθα-

ιεηψλ επί ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ είλαη λα δηα-

ηεξήζεη ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ ζα είρε θαλφλα ε θαηαρσξεκέλε εκπξάγκαηε αζθά-

ιεηα ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ΄΄prior term- pore.΄΄ 

 

4.2 χζηεκα Καηαρψξηζεο ησλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ 

4.2.1 χζηεκα θαηαζέζεσο ζεκεηψζεσλ  

 

Ζ θαηαρψξηζε δηελεξγείηαη κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (asset based) επί 

ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ή πξνβιέπεηαη ε δηεζλήο αζθάιεηα θαη φρη βάζεη ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ νθεηιέηε (debtor- based).  

Γηα ην θχξνο ηεο  εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο απαηηείηαη ε θαηαρψξηζε λα γίλεηαη 

επί κνλαδηθψλ πξνζδηνξηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαρψξηζε α-

ζθάιεηαο επί αληηθεηκέλσλ αεξνζθάθνπο είλαη έγθπξε φηαλ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπκ-

θσλία, ην αληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο σο πξνο ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θαηαζθεπα-

ζηή, ηελ επσλπκία απηνχ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέινπ ηνπ 
57

. 

                                                
56

 Άξζ. ΗΗΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ 

57 Άξζ. VII ηνπ Πξσηνθφιινπ 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηαρσξήζεσλ εκπξάγκαησλ αζθα-

ιεηψλ εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο απνηεινχλ: 
58

 

α ) Σα ζπζηήκαηα θαηαζέζεσο ζεκεηψζεσο (notice-filing) ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ 

ηηο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ θαη β )ηα ζπζηήκαηα θαηαζέζεσο εγγξάθσλ (document-filing) 

πνπ αθνινπζείηαη θαηά θαλφλα απφ ηηο ρψξεο ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο.  

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ επέιεμε σο πξνο ηελ θαηαρψξηζε ησλ δηεζλψλ 

αζθαιεηψλ, ην ζχζηεκα θαηαζέζεσο ζεκεηψζεσλ σο απνηειεζκαηηθφηεξν γηα ηηο αλά-

γθεο ησλ κεξψλ ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο. Δθφζνλ, ε θαηαρψξηζε, σο κνξθή 

δεκνζηφηεηαο θαζνξίδεη κφλν ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ δη-

θαησκάησλ αξθεί ε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ειάρηζησλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή νλνκά-

ησλ, δηεπζχλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, γηα ηελ πξαγκαην-

πνίεζε ηεο θαηαρψξηζεο. Γελ ππάξρεη απνδεδεηγκέλε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην Γηεζλέο Μεηξψν εθηελείο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη 

ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απεπζείαο απφ ηα ζπκβαιιφκε-

λα κέξε. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Νενινγίνπ 

εμππεξεηείηαη πιήξσο κε ηελ δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ή πηζαλνχο χπαξ-

μεο  δηεζλνχο αζθάιεηαο 
59

. Σν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί 

κέζσ έξεπλαο ζην Γηεζλέο Μεηξψν, ηελ χπαξμε ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ αζθαιεηψλ 

θαη έηζη λα απνηξέςεη ηνλ λνκηθφ θίλδπλν λα θαηαζηεί ε αζθάιεηα ηνπ ππνδεέζηεξε 

ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.  

 

4.2.2 Πιενλεθηήκαηα ηνπ «ζπζηήκαηνο θαηαρψξηζεο πιεξνθνξηψλ» 

 

H γλσζηνπνίεζε ειάρηζησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ θαηαρψξηζε εμαζθαιίδεη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ην απφξξεην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πηζησηή θαη ν-

θεηιέηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ρσξίο λα ζίγεηαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπίζεο ε θαηαρψξηζε ειάρηζησλ ζηνηρείσλ ζην Γηεζλέο Μεηξψν πεξηνξίδεη 

αληίζηνηρα θαη ην κέηξν επζχλεο ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Μεηξψνπ (Registrar) εθφζνλ 

είλαη ζπαληφηεξε ε ζπρλφηεηα ιάζνπο θαηά ηελ θαηαρψξηζε ιηγφηεξσλ ζηνηρείσλ ή 

                                                
58

 Βι. Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί…φ.π., ζει.378 

59 Βι. Cuming CC R., Considerations in the Design…, φ.π., ζει. 275, 276-279 
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φηαλ εθιείπεη ν έιεγρνο ησλ έληππσλ εγγξάθσλ ησλ πιεξνθνξηψλ εγγξαθήο. Καηά 

ηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ειήθζεζαλ βεβαίσο ππφςηλ θαη ηα πιενλεθηή-

καηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζεζεο εγγξάθσλ ηα νπνία δελ πθίζηαηαη ζην άιιν ζχζηε-

κα. Δηδηθφηεξα, νη ρξήζηεο ησλ εζληθψλ κεηξψσλ ζεσξνχλ κεγάιε επθνιία ηελ δπ-

λαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ηφπν θαζψο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα πξνγελέζηεξεο ζπλαιιαγέο επί ηνπ ίδηνπ α-

ληηθεηκέλνπ. Ζ επηινγή φκσο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα απέθιεηε ζηελ νπζία ηελ 

ρξήζε κίαο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηεζλέο Νενιφγην.  

Θα κπνξνχζε βέβαηα λα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθή ζάξσζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ εγγξάθσλ, φκσο ην θφζηνο ζα ήηαλ απαγνξεπηηθφ ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηεο 

αλάγθεο ινγηζκηθνχ πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

4.2.3 Γηεζλέο Νενιφγην: Έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαηαρψξηζεο 

 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηεζλνχο Νενινγίνπ είλαη ε ειεθηξνληθή 

ηνπ κνξθή. Πξφθεηηαη γηα έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα πξνζβάζηκν επηά 

κέξεο ηελ εβδνκάδα επί 24 βάζεσο. 

  Όιεο νη θαηαρσξήζεηο θαζψο θαη νη δηαγξαθέο απηψλ, νη έξεπλεο ζην λενιφ-

γην θαη ηα εθδνζέληα πηζηνπνηεηηθά πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φρη 

ζε έληππε κνξθή. Σα κέξε ζηέιλνπλ ηα δεδνκέλα ζην Νενιφγην θαη εληφο εχινγνπ 

ρξφλνπ ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε φηη ε θαηαρψξηζε είλαη ηζρπξή. Δπίζεο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο closing room γηα ηελ δηελέξγεηα ηαπηφρξνλσλ θαηαρσξήζε-

σλ ζηε πεξίπησζε ζχλαςεο δηαθνξεηηθψλ ζπκθσληψλ.  

Πξφθεηηαη γηα έλα γξήγνξν, αμηφπηζην θαη ζρεηηθά αλέμνδν ζχζηεκα πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζεζε ζπκθσληψλ ή αληηγξάθσλ νχηε ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιε-

ζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο. Γεδνκέλνπ, φηη ν δηα-

ρεηξηζηήο ηνπ Μεηξψνπ δελ θέξεη θακία ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ σο πξνο ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ κεηαδηδφκελσλ απφ ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξηψλ νχηε επζχλε γηα ην 

αλαθξηβέο ή εζθαικέλν απηψλ, ε πξφζβαζε ζην Μεηξψν κε ζθνπφ θαηαρψξηζεο π-

πφθεηηαη ζε απζηεξνχο ειέγρνπο αζθάιεηαο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ρνξεγείηαη ζε θά-

ζε ρξήζηε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεηαη φηη ε θαηαρψ-

ξηζε δηελεξγείηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. 
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4.2.4 Ο ξφινο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο σο Δπνπηεχνπζαο 

Αξρήο 
Μία αθφκε θαηλνηνκία ηεο χκβαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο Δπνπηεχνπζαο Αξ-

ρήο (Supervisory Authority) ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ ζε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ αε-

ξνζθαθψλ. Σνλ ξφιν απηφ έρεη αλαιάβεη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, θαηφπηλ πξφ-

ζθιεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο πλδηάζθεςεο, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξν-

πνξίαο (΄΄ICAO΄΄) εηδηθή ππεξεζία ησλ ΖΔ ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνζθαθψλ 
60

. Ζ ιεη-

ηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Νενινγίνπ έρεη αλαηεζεί θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζηελ ηδησηηθή 

εηαηξία Aviareto πνπ απνηειεί θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Ηξιαλδηθήο Κπβέξλεζεο θαη 

ηεο SITA SC, θνξπθαίν πάξνρν ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνπνξη-

θψλ κεηαθνξψλ. 

  ηα θαζήθνληα ηεο Δπνπηεχνπζαο Αξρήο ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ, 

ν δηνξηζκφο θαη ε απφιπζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ, ε δεκνζίεπζε 

θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ, ε επνπηεία ηνπ δηα-

ρεηξηζηή θαη ηνπ Γηεζλνχο Μεηξψνπ, ε  ππνβνιή αλαθνξψλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηα-

ζηήκαηα ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν θαη θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο λενιφγεζεο γηα ηελ εθαξκν-

γή ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ 
61

. 

Ζ Δπνπηεχνπζα Αξρή δηαζέηεη απφ ηελ χκβαζε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

απνιαχεη αζπιίαο έλαληη δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα α-

πνιαχεη θνξνινγηθήο απαιιαγήο θαη άιισλ πξνλνκίσλ αλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ζπκθσλία κε ην Κξάηνο ππνδνρήο 
62

. 

 

5. Έλδηθα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ δαλεηζηή.  

5.1 Ζ χκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο σο ηίηινο εθηειεζηφο. 

Ο δαλεηζηήο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο πεξί 

αζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηβνιή ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο εμεηάδεη 

                                                
60  Weber L., «The new Registry for International Interests in Aircraft Equipment under the Cape Town 

Convention and Protocol of 2001» ZLW (2006)  

61
 Άξζ. 17 ηεο χκβαζεο 

62 Άξζ. 27 ηεο χκβαζεο 
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πξσηίζησο ηα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο απηνχ 

ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε 
63

.   

Ζ χκβαζε απαηηεί απφ ηα Κξάηε Μέιε λα δειψζνπλ αλ ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ χκβαζε έλδηθα βνεζήκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ εμσδηθαζηηθά ή κφλν θα-

ηφπηλ παξέκβαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ 
64

 .Αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβαιιφκε-

λν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζε δήισζε απηνδχλακεο άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, 

γεγνλφο πνπ λνκηκνπνηεί ηνλ δαλεηζηή λα εθηειέζεη ηελ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ 

εληφο ηνπ Κξάηνπο απηνχ ρσξίο αλάγθε παξέκβαζεο δηθαζηεξίνπ, ν δαλεηζηήο δχλα-

ηαη αλ επηζπκεί λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην γηα έθδνζε απφθαζεο πνπ ζα δηαηάζζεη 

ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο..
65

 Ζ χκβαζε, πξνζηαηεχεη απφ ηελ άιιε θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ νθεηιέηε , απαηηψληαο απφ ηνλ δαλεηζηή λα αζθεί ηα έλδηθα βνεζή-

καηα κε ΄΄εκπνξηθά εχινγν ηξφπν΄΄. Οκνίσο, νξίδεη φηη ε άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζε-

κάησλ γίλεηαη κε εκπνξηθά εχινγν ηξφπν φηαλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο 

ζπκθσλίαο, εθηφο αλ ε δηάηαμε απηή είλαη παξάινγε
66

. 

 

5.2 Πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε έλδηθα βνεζήκαηα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε. 

5.2.1 Γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

χκθσλα κε ηηο λέεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ, αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ νθεηιέηε δελ ζπληζηά κφλν ε κε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Οη ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλήζσο αθνινπζνχληαη απφ άιιεο ζπκθσλίεο ή πε-

ξηέρνπλ ξήηξεο ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ν-

θεηιέηε θαη λνκηκνπνηεί ηνλ δαλεηζηή πξνο άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 
67

 

Ζ χκβαζε ελζηεξλίδεηαη απηή ηελ πξαθηηθή δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηα 

κέξε λα θαζνξίζνπλ κε κεηαμχ ηνπο έγγξαθε ζπκθσλία ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ 

αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
68

. 

                                                
63 Βι. Kozuka S., Implementing the Cape Town…φ.π., ζει. 18 

64 Άξζ. 54 παξ.2 ηεο χκβαζεο 

65 Άξζ. 8 παξ.2 θαη Άξζ. 10 β ηεο χκβαζεο 

66 Άξζ.IX παξ.3 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

67
 Βι. Kozuka S., Implementing the Cape…φ.π.,ζει.18 

68 Άξζ.11 παξ.1 ηεο πκβάζεσο. 
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5.2.2  Έλδηθα βνεζήκαηα δαλεηζηή ζε ζχκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 

 

Ζ χκβαζε πξνβιέπεη κία ζεηξά έλδηθσλ βνεζεκάησλ ζε πεξίπησζε αζέηε-

ζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε. Σν είδνο ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο θαζψο 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απηήο,  εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζπκθσ-

λίαο ζηελ νπνία  ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε εκπξάγκαηε αζθάιεηα 
69

. Αλ ε ζπκθσλία 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ν δαλεηζηήο κπνξεί 

λα αζθήζεη ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα βνεζήκαηα κφλν θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ νθεη-

ιέηε. Αληηζέησο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκθσλίαο σο ζχκβαζε πψιεζεο κε επηθχια-

με θπξηφηεηαο ή ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαζηζηά δπλαηή ηελ άζθεζε 

ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ απφ ηνλ δαλεηζηή ρσξίο αλάγθε ζπλαίλεζεο ηνπ νθεηιέηε.   

Ο δαλεηζηήο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε κπνξεί 

(α) λα ζέζεη ππφ ηελ θαηνρή ή έιεγρν ηνπ ην βεβαξεκέλν αληηθείκελν, (β) λα πσιήζεη 

ή λα κηζζψζεη απηφ ή (γ) λα εηζπξάμεη ην εηζφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν θέξδνο απφ 

ηελ δηαρείξηζε ή ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
70

. Πεξαηηέξσ ην άξζξν 12 πξνβιέπεη φηη: 

«ν δαλεηζηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην πξφ-

ζζεηα έλδηθα βνεζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ πνπ ζπκ-

θσλήζεθαλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο 

δηαηάμεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15» 
71

. Οη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο γηα ηα έλ-

δηθα βνεζήκαηα ηνπ δαλεηζηή πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν δαλεηζηήο δελ ζα 

απνθηήζεη πνζφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ αζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Γειαδή θά-

ζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ν δαλεηζηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ζπ-

λππνινγίδεηαη γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ ελψ θάζε 

πιενλάδνλ πνζφ πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζηνπο επφκελνπο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηθαη-

νχρνπο εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαηαβάιινληαο ζηνλ νθεηιέηε ηπρφλ ππφινηπν.
72

   

Ο δαλεηζηήο, κπνξεί επίζεο λα απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ είηε θαηφπηλ ζπλαίλεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είηε κε δη-

θαζηηθή απφθαζε πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε ηνπ
73

. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ην ελ ιφγσ 

κέηξν ππφ ηνλ φξν φηη ην πνζφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα εμνθιεζεί 

                                                
69 Βι. Goode R., θ.α. Transnational Commercial Law…φ.π., ζει.410-411  

70 Άξζ.8 παξ.1 α, β θαη γ 

71  Γειαδή νη δηαηάμεηο ησλ άξζ.8 παξ.3 έσο 6, άξζ.9 παξ.3 θαη 4,  άξζ.13 παξ.2, άξζ.14. 

72
 Άξζ.8 παξ.5 θαη 6 

73 Άξζ. 9 παξ.1 θαη 2 
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απφ ηελ κεηαβίβαζε απηή είλαη αλάινγν ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηπρφλ θαηαβνιέο ηνπ δαλεηζηή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέ-

ξε
74

. 

5.2.3 Έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ ππφ φξνπο πσιεηή ή εθκηζζσηή. 

 

Σα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ παξέρνληαη, βάζεη ηνπ άξζ. 10 ηεο πκβάζεσο, 

ζηνλ πσιεηή κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο ή ηνλ εθκηζζσηή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσ-

ζεο είλαη ζαθψο απινχζηεξα απφ εθείλα ηνπ πηζησηή. πγθεθξηκέλα, ν ππφ φξνπο 

πσιεηήο ή εθκηζζσηήο κπνξνχλ είηε λα πξνβνχλ ζε θαηαγγειία ηεο χκβαζεο θαη λα 

αλαιάβνπλ ηελ θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ είηε λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην δηθαζηήξην 

πνπ ζα δηαηάζζεη ηα ελ ιφγσ κέηξα
75

. Γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, φ-

πσο εηπψζεθε θαη αλσηέξσ, δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε.  

  

5.3 Σα Έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ πεξί δηαγξαθήο θαη εμα-

γσγήο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

Σν Πξσηφθνιιν (άξζ. ΗΥ) επεθηείλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε έλ-

δηθα βνεζήκαηα κε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ.  

Πξφζζεηα έλδηθα βνεζήκαηα είλαη ε δηαγξαθή ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ην εζλη-

θφ κεηξψν αεξνζθαθψλ θαη ε εμαγσγή θαη θπζηθή κεηαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αε-

ξνζθάθνπο απφ ηελ επηθξάηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
76

. θνπφο ηεο παξερφκελεο 

                                                
74 Άξζ. 9 παξ.3 

75  ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζηελ δήισζε ηνπ άξζ. 54 δελ είλαη 

δπλαηή ε εμσδηθαζηηθή άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ άξζ. 10 ηεο πκβάζεσο.. 

76 Βι.Gerber D/ Walton D., «De-registration and Export Remedies under the Cape Town Convention», 

Cape Town Convention Journal, (2014), ζει.52 (ππνζεκ.18) φπνπ αλαθέξεη φηη: Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ δελ αζρνιήζεθε εμαξρήο κε ηα δεηήκαηα ηεο δηαγξαθήο θαη εμαγσγήο ηνπ αεξνζθάθνπο αιιά 

ην ζρεηηθφ έλαπζκα δφζεθε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζία ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (WAG). ε θνηλφ 

ππφκλεκα πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Airbus Industry θαη Boeing Company (εθ κέξνπο ηεο WAG) πξν-

ηάζεθε φηη «ε χκβαζε ζα βνεζνχζε νπζηαζηηθά ηνπο ρξεκαηνδφηεο, εθκηζζσηέο θαη θνξείο εθκεηάι-

ιεπζεο ησλ αεξνζθαθψλ αλ πξνέβιεπε ηα δηθαηψκαηα δηαγξαθήο θαη εμαγσγήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαζφζνλ απηά απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ χκ-

βαζε ηνπ ηθάγν, ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ ελλνηψλ ηεο αλάθηεζεο, θαηάζρεζεο θαη ξεπζηνπνίεζεο 

ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ χκβαζε. Γεδνκέλνπ φηη νη εζληθνί θαλφλεο 

κπνξνχλ λα αλαραηηίζνπλ ηα αλσηέξσ εκπνξηθά δηθαηψκαηα πξέπεη ε χκβαζε λα πεξηέρεη δηαηάμεηο 
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πξνζηαζίαο, είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ δαλεηζηή λα απνκαθξχλεη ην αεξνζθάθνο απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ νθεηιέηε θαη λα ην ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δαλεηζηή. ε πεξίπησζε 

δηαγξαθήο ην έλδηθν βνήζεκα επηηξέπεη επίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκ-

βαζεο ηνπ ηθάγν, κεηαγελέζηεξε επαλεγγξαθή ηνπ αεξνζθάθνπο ζε εζληθφ κεηξψν 

ηεο επηινγήο ηνπ δαλεηζηή 
77

. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

δαλεηζηή λα απνθηήζεη ηελ ζπλεξγαζία ηεο αξκφδηαο αξρήο λενιφγεζεο θαη άιισλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ θαηαρψξηζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ 
78

.  Γηα  ηελ άζθεζε (ησλ ελ ιφγσ βνεζεκάησλ) απαηηείηαη ζπ-

λαίλεζε ηνπ νθεηιέηε θαη επέιεπζε γεγνλφηνο πνπ ζπληζηά αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απηνχ
79

. Δπηπιένλ ην άξζ. ΗX παξέρεη ηελ βάζε γηα δχν μερσξηζηέο θαη 

δηαθξηηέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ ν δαλεηζηήο λα πεηχρεη ηελ δηαγξαθή θαη εμαγσ-

γή ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε. 

Δηδηθφηεξα ν δαλεηζηήο έρεη ηηο αθφινπζεο επηινγέο: 

Ζ πξψηε επηινγή ηνπ δαλεηζηή είλαη λα πεηχρεη ηελ δηαγξαθή θαη εμαγσγή ηνπ 

αεξνζθάθνπο κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ (Court route) 
80

. 

πγθεθξηκέλα, ν δαλεηζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηνπ Κξά-

ηνπο θαηαρψξηζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ή αιινδαπφ δηθαζηήξην (ηνπ νπνίνπ ε δηθαηνδν-

ζία αλαγλσξίδεηαη απφ ην Κξάηνο λενιφγεζεο) σο επείγνλ κέηξν πξνζσξηλήο ξχζκη-

ζεο ηελ θαηνρή ή έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θα-

ηαρψξηζεο γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα έλδηθα βνεζή-

καηα δηαγξαθήο θαη εμαγσγήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζηνλ δαλεη-

                                                                                                                                      
γηα ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο δηαγξαθήο θαη εμαγσγήο ηνπ αεξνζθάθνπο ψζηε ηα δηθαηψκαηα απηά  λα 

παξέρνληαη παξαρξήκα κεηά ηελ αλάθηεζε ρσξίο ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ξπζκηζηηθψλ πξάμεσλ ή ζπ-

λαίλεζεο απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία.. 

77 Σν  Άξζξν ΗΥ παξ.1, α ηνπ Πξσηνθφιινπ επηθεληξψλεηαη ζηα αεξνζθάθε (ζε αληίζεζε κε ηα αληη-

θείκελα αεξνζθάθνπο) θαζφζνλ κφλν απηά θαηαρσξνχληαη. Βεβαίσο νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 

ηθάγν εθαξκφδνληαη κφλν επί αηξάθησλ θαη φρη επί θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ. Έηζη παξφηη ην ελ ιφγσ 

άξζξν αλαθέξεηαη ζηα αεξνζθάθε πξέπεη λα εξκελεπηεί φηη αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα αεξνζθαθψλ 

πνπ απαξηίδνληαη απφ αηξάθηνπο θαη ειηθφπηεξα. Αληηζέησο ην έλδηθν βνήζεκα ηεο εμαγσγήο θαη θπ-

ζηθήο κεηαθνξάο ηνπ εδ.β  ́θαιχπηεη  αληηθείκελα αεξνζθάθνπο (ζε αληίζεζε κε ην αεξνζθάθνο) θαη 

ζπλεπψο εθηείλεηαη θαη ζηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε εγθαηεζηε-

κέλσλ θηλεηήξσλ). 

78 ηελ χκβαζε ε «αξρή κεηξψνπ» αλαθέξεηαη σο «λενινγνχζα αξρή». 

79
 Άξζ. IX παξ.1 ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη άξζ.11 ηεο πκβάζεσο. 

80 Gerber D., θ.α. De-registration and Export…φ.π. ζει.55 
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ζηή απφ ηελ λενινγνχζα αξρή εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ 
81

. Ο δαλεηζηήο δελ 

κπνξεί εληνχηνηο λα θάλεη ρξήζε ηεο δηθαζηηθήο νδνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ αλ ππάξρεη θάηνρνο άιιεο θαηαρσξεκέλεο εκπξάγκαηεο αζθά-

ιεηαο πνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο δηθήο ηνπ. 

Ζ δεχηεξε επηινγή ηνπ δαλεηζηή είλαη λα αζθήζεη ηα  παξφληα έλδηθα βνεζή-

καηα κέζσ ηεο ακεηάθιεηεο έγθξηζεο ηεο αίηεζεο γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή (IDERA) 

82
. 

Σν Πξσηφθνιιν, εηζάγεη ην ζχζηεκα ακεηάθιεηεο έγθξηζεο ηεο αίηεζεο γηα 

δηαγξαθή θαη εμαγσγή ηνπ αεξνζθάθνπο, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κεξψλ ζηελ άζθεζε 

ησλ ελ ιφγσ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαζφζνλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφ-

θαζεο. Ζ επηινγή παξέρεηαη ζηνλ δαλεηζηή αλ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη θάλεη 

δήισζε(opt-in declaration). Δπεηδή, είλαη ζπλήζσο ν νθεηιέηεο πνπ σο ηξέρσλ θάην-

ρνο ηνπ αεξνζθάθνπο πξέπεη λα θάλεη ηελ αίηεζε γηα δηαγξαθή θαη λα επηηξέςεη ηελ 

εμαγσγή ηνπ αεξνζθάθνπο ζε άιιν Κξάηνο, ν δαλεηζηήο πνπ ζέιεη ηα αζθήζεη ηα έλ-

δηθα απηά βνεζήκαηα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο αλ ν νθεηιέηεο δελ ζπλεξγαζηεί νη-

θεηνζειψο
83

.  

Ζ IDERA είλαη πιεξεμνχζην κε ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη ν δαλεηζηήο ή λφκη-

κνο εθπξφζσπνο απηνχ λα ππνβάιινπλ απηέο ηηο αηηήζεηο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε.  

πλεπψο ν δαλεηζηήο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ακεηάθιεηε 

έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή ηνπ αεξνζθάθνπο κπνξεί λα ιάβεη 

κφλνο ηνπ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

νθεηιέηε. Ζ λενινγνχζα αξρή ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη 

ε αίηεζε ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηεί θάζε αίηεκα δηαγξαθήο ή εμαγσγήο ππφ ηνλ φξν 

φηη έρνπλ ζπλαηλέζεη φινη νη πηζησηέο πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ πηζησηή 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε εμνπζηνδφηεζε 
84

.  

 

 

 

                                                
81 Άξζ. Υ παξ.6  

82 Άξζ. ΥΗΗΗ παξ.1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

83
  Βι.Kozuka S., Implementing the Cape Town…φ.π, ζει. 18. 

84 Άξζ. IX παξ. 5 
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5. 4 Έλδηθα βνεζήκαηα ζε πεξηπηψζεηο αθεξεγγπφηεηαο.  

 

Ζ απνθαζηζηηθή δνθηκαζία κίαο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο είλαη ε απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε 
85

. 

Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη δηαηάμεηο κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ εθηειεζηφηεηα 

ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ηνπ δαλεηζηή θαηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφ-

ηεηαο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ δηάξζξσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία-ηδίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ- πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ν πηζησηήο αλ 

ην δηθαίσκα ηνπ ζα επεξεαζηεί απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο.
86

 

χκθσλα κε ην άξζ.30 ηεο χκβαζεο ε δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ έρεη θαηα-

ρσξεζεί ζην δηεζλέο λενιφγην πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο παξά-

γεη απνηειέζκαηα θαηά ηνπ νθεηιέηε είλαη δειαδή εθηειεζηή θαηά ηνπ ηειεπηαίνπ θαη 

ηνπ ζπλδίθνπ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. 

Ζ πξνζηαζία παξέρεηαη ζηνλ δαλεηζηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηά-

δνληαη νη θαλφλεο δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ Κξάηνπο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία 

ηεο πηψρεπζεο, νη θαλφλεο δειαδή ηνπ εζληθνχ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ πεξί πξνλνκηα-

θψλ ζπλαιιαγψλ ή θαηαδνιίεπζεο ησλ δαλεηζηψλ. Ζ θαηαρσξεκέλε εκπξάγκαηε 

αζθάιεηα είλαη εθηειεζηή αλ παξάγεη απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δί-

θαην. 

Σν Πξσηφθνιιν πξνβιέπεη πξφζζεηνπο θαλφλεο, πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζηνλ 

πηζησηή λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο αλ δελ εθπιεξσ-

ζνχλ  φιεο νη αζεηεζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε απφ ηνλ ζχλδηθν ηεο πησρεπηη-

θήο πεξηνπζίαο. Δηδηθφηεξα, ην άξζ. ΥΗ δίλεη ζην ζπκβαιιφκελν θξάηνο ηελ επρέξεηα 

λα επηιέμεη κε δήισζε ηνπ θαηά ηελ ζηηγκή επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο κεηαμχ δχν 

ελαιιαθηηθψλ. Ζ επηινγή πξέπεη λα γίλεη θαζ’ νινθιεξίαλ φρη ελ κέξεη επηηξέπεηαη 

φκσο ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο αθεξεγγπφηε-

ηαο. Αλ ην θξάηνο δελ επηιέμεη ξεηψο θακία ελαιιαθηηθή ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηά-

μεηο ηνπ εγρψξηνπ δηθαίνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Γηα λα εθαξκνζηεί ν θαλφ-

                                                
85 Βι. Goode R., θ.α. Commercial Law…φ.π,ζει. 418 

86 Kozuka S., «The Cape Town Convention and Its Implementation in Domestic Law: Between Tradi-

tion and Innovation» in Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured 

Transactions, (Springer 2017), 42 
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λαο γηα ηηο δηεζλείο δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο πξέπεη ην θξάηνο ζην νπνίν θεξχζ-

ζεηαη ε πηψρεπζε λα είλαη ην ίδην κε εθείλν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν εμνπιηζκφο.
87

 

Ζ Δλαιιαθηηθή Α ( γλσζηή θαη σο ΄΄hard option΄΄) εμαζθαιίδεη φηη ν πηζησ-

ηήο έρεη δηθαίσκα λα εθηειέζεη αηνκηθά ηελ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ. Ο δηαρεηξη-

ζηήο ηεο πεξηνπζίαο ή ν νθεηιέηεο θαηά ηελ επέιεπζε γεγνλφηνο αθεξεγγπφηεηαο 

πξέπεη είηε λα απνθαηαζηήζεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαη λα 

ζπκθσλήζεη πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ κειινληηθψλ κέζα ζηελ πεξίνδν αλακνλήο 

είηε λα παξαδψζεη ηελ θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ πηζησηή. Ζ 

ελαιιαθηηθή Α είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηα ηκήκαηα 1110 θαη 1168 ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Οκνζπνλδηαθνχ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα θαη δελ αθήλεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην δηθα-

ζηήξην λα αλαζηείιεη ηελ δηαδηθαζία. Σν ζπκβαιιφκελν θξάηνο πξέπεη κε δήισζε λα 

επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή Α αλ ζέιεη λα επσθειεζεί απφ ηελ έθπησζε  ηεο χκβαζεο 

ηνπ Κέηπ Σάνπλ δηαζέζηκε βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο π-

λεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ( OECD) ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνζθαθψλ. 

  Ζ ελαιιαθηηθή Β (γλσζηή σο΄΄soft option΄΄) επηβάιιεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 

πεξηνπζίαο λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ πηζησηή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ δήισζε ηνπ πκβαιιφκελνπ θξάηνπο αλ 

ζα απνθαηαζηήζεη ηηο πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαη ζα ζπκθσλήζεη λα 

εθπιεξψζεη φιεο ηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ή ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πη-

ζησηή ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην αληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο ζχκθσλα κε ην ε-

θαξκνζηέν δίθαην. Αλ παξαιείςεη ηελ γλσζηνπνίεζε ή δελ πξνβεί ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ πηζησηή λα 

αλαιάβεη ηελ θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

5.5 Δπείγνληα κέηξα πξνζσξηλήο ξχζκηζεο 

 

5.5.1 Ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη ην έλδηθν βνήζεκα ηνπ άξζ. 13 ηεο πκβάζεσο πνπ παξέρεη πξνζηαζία ζηνλ δα-

λεηζηή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πεξαηψλεη ηελ θχξηα δίθε. 

ην άξζξν νξίδεηαη φηη: (1) Με ηελ επηθχιαμε θάζε δήισζεο ζηελ νπνία κπν-

ξεί λα πξνβεί δπλάκεη ηνπ άξζ. 55 , έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο δηαζθαιίδεη φηη ν πη-

                                                
87 Βι. Μνπζηατξα Δ., χκβαζε πεξί δηεζλψλ…φ.π ζει.379. 
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ζησηήο πνπ πξνζθνκίδεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ν-

θεηιέηε, κπνξεί εθθξεκνχζεο ηεο θχξηαο δίθεο επί ηεο απαίηεζεο ηνπ, θαη εθφζνλ ν ν-

θεηιέηεο έρεη ζπκθσλήζεη ζρεηηθά ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, λα δεηήζεη απφ ην 

δηθαζηήξην ηαρεία πξνζηαζία κε ηελ κνξθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα παξαθάησ κέ-

ηξα, φπσο απαηηεί ν πηζησηήο. α) ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ 

β) ηελ θαηνρή ή θχιαμε ηνπ αληηθεηκέλνπ, γ) αθηλεηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δ) 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ πξνζφδσλ πνπ απηφ 

απνδίδεη. Ζ δηάηαμε εληζρχεηαη απφ ην άξζ. Χ ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ νξίδεη φηη ε πξν-

ζηαζία είλαη «ηαρεία» φηαλ παξέρεηαη εληφο ηφζν εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία  θαηά-

ζεζεο ηεο αίηεζεο πξνο ιήςε κέηξσλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ δήισζε  ηνπ ζπκ-

βαιιφκελνπ θξάηνπο. 

5.5.2 Ζ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 13 είλαη δηθνξνχκελε, εθφζνλ ην έλδηθν απηφ 

βνήζεκα θαίλεηαη λα κελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα απφ ηα παξαδνζηαθά έλδηθα βνεζή-

καηα ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ζπζηεκάησλ. Ζ θξίζηκε αμηνιφγεζε είλαη αλ ην άξζ. 13 

θαζηεξψλεη κία εληειψο λέα κνξθή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ζηεξίδεηαη ζε ήδε ππάξ-

ρνπζεο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηζρχνπλ επί καθξφλ θαη απνηειεζκαηηθά ζηα δηά-

θνξα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα  
88

. 

Αλ ζεσξεζεί σο έλα θαηλνηφκν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ εγθαζηδξχεη έλα sui 

generis έλδηθν βνήζεκα, ε εξκελεία απηνχ πξέπεη λα γίλεη βάζεη ηνπ επηδησθφκελνπ 

απφ ηελ χκβαζε ζθνπνχ. Αληηζέησο αλ ζεσξεζεί κία κνξθή «κεηαθχηεπζεο» 

(transplant) απφ ηα εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθξηηηθή επη-

ζθφπεζε ησλ εζληθψλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 

13 θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ σο απηφλνκνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. ηνλ Δπίζεκν ρνιη-

αζκφ ηεο χκβαζεο δηαηππψλεηαη φηη ην άξζ. 13 ζα ζηεξηρηεί ζηα έλδηθα βνεζήκαηα 

πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηηο εζληθέο λνκηθέο παξαδφζεηο ρσξίο φκσο λα εμεηδηθεχεη πνηα 

είλαη απηά.
89

 

Κακία απφ ηηο ελ ιφγσ πξνζεγγίζεηο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ζθνπφ 

ησλ ζπληαθηψλ πξνο επίηεπμε νκνηνκνξθίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο απηφλνκσλ έλδη-

                                                
88  Cuniberti G. Advance relied under the Cape Town Convention. The Cape Town Convention Journal 

(2012), 79-90 

89 Goode R., Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment 

and Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment (revised edn, UNITROIT 2008) pa-

ra.4.108 
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θσλ βνεζεκάησλ. Σν άξζ. 5 παξ.2 ηεο πκβάζεσο νξίδεη φηη «ε εξκελεία δεηεκάησλ 

πνπ δηέπνληαη απφ ηελ χκβαζε αιιά δελ ξπζκίδνληαη ξεηά ζε απηή πξέπεη λα γίλε-

ηαη κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη θαη κφλν αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο 

αξρέο επηηξέπεηαη ε εξκελεία ησλ δεηεκάησλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην». 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην άξζξν 13 ζεζπίδεη έλα δηθνλνκηθφ έλδηθν βνήζεκα θαη 

ηα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ εξκελείαο είλαη δηθνλνκηθήο θχζεο, νη αξρέο ηεο χκβαζεο 

είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηέηνησλ θαλφλσλ. 

Δπεηδή απνηειεί νηθνπκεληθφ θαλφλα ε δηαδηθαζία λα δηέπεηαη απφ ην forum 

θακία χκβαζε δελ έρεη πξνβιέςεη θάηη δηαθνξεηηθφ 
90

.  Σν άξζξν 13 επηβεβαηψλεη 

ηνλ θαλφλα απηφ νξίδνληαο φηη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 

ηεο χκβαζεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην δίθαην ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηή. Γεδνκέλνπ φηη ε 

δηθνλνκία ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ πξνβιέπεη πνιιέο κνξθέο έλδηθσλ βνεζεκά-

ησλ πνπ δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο είλαη αδχλαηε ε επίηεπ-

με ελφο νκνηφκνξθνπ δηθνλνκηθνχ θαλφλα. πλεπψο κπνξεί λα ππάξμεη κεξηθή κφλν 

απηνλνκία σο πξνο ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 13.  

5.5.3 Μπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξκελεία ηνπ άξ-

ζξνπ 13:     

  

α) Σα κέηξα ηνπ άξζ. 13 σο κνξθή  Αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

Ζ πξψηε πηζαλή πξνζέγγηζε ηνπ άξζξνπ 13 είλαη λα εξκελεπηεί σο απηφλνκν 

λνκηθφ θαζεζηψο εκπλεπζκέλν απφ ηα εζληθά δίθαηα, ε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

νπνίσλ ζα βνεζήζεη ζηε ζπκπιήξσζε απηνχ. Θα πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κία κνξθή 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (interim relief) κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη δηα-

ηήξεζε ησλ νπζηαζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή κέρξη έθδνζεο δηθαζηηθήο απφ-

θαζεο επί ηεο νπζίαο γηα ηελ αμίσζε ηνπ δαλεηζηή.  

Οη ζπρλέο αλαθνξέο ηεο χκβαζεο ζε αλάινγνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη ε πξν-

ζσξηλή κνξθή πξνζηαζίαο ηνπ δαλεηζηή ζπλεγνξνχλ εθ πξψηεο ππέξ απηήο ηεο άπν-

ςεο. Αθφκε φκσο θαη αλ πξφζεζε ησλ ζπληαθηψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο βνεζήκα-

ηνο πνπ ζα εμππεξεηεί αλάγθεο αλάινγεο κε εθείλεο ησλ εζληθψλ κέηξσλ πξνζσξηλήο 

                                                
90 Σν άξζ. 14 ηεο πκβάζεσο επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα απηφλ νξίδνληαο ξεηά φηη «ην δίθαην ηνπ 

forum ζα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ πνπ πξνβιέπν-

ληαη απφ ηελ χκβαζε». Ζ αλαθνξά ζην δίθαην ηνπ ηφπνπ φπνπ πξφθεηηαη λα αζθεζεί ην έλδηθν βνή-

ζεκα γίλεηαη θαηαλνεηή σο αλαθνξά ζην δίθαην ηνπ ηφπνπ φπνπ ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία. 
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πξνζηαζίαο ππάξρεη εμαηξεηηθή δπζθνιία θαζνξηζκνχ ησλ κέηξσλ απηψλ θαζφζνλ ηα 

«αζθαιηζηηθά κέηξα» απνηεινχλ κία εμαηξεηηθά επξεία θαηεγνξία ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ 

αζθαιηζηηθά κέηξα κε αληηθείκελν ηελ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε, ηελ πιεξσκή ρξε-

καηηθνχ πνζνχ ή ηελ απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Σν ζεκείν ζχ-

γθιηζεο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη φηη απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ δαλεηζηή θαη φρη ζηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο επίδηθεο δηαθνξάο 
91

. Γεδνκέλνπ, 

φηη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ξπζκίδνληαη κε 

ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν απφ φια ηα εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα ε εξκελεία ηνπ άξζ.13 

σο αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ άγεη ζηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο:  

-Ο δαλεηζηήο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη ηελ 

ππφζεζε επί ηεο νπζίαο θαη επνκέλσο φηη ηα επηθαινχκελα δηθαηψκαηα ηνπ πξάγκαηη 

ππάξρνπλ (fumus in boni juri). Λφγσ ηεο επείγνπζαο θχζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ κέ-

ηξσλ δελ απαηηείηαη πιήξεο απφδεημε αιιά αξθεί ε παξνρή εχινγσλ απνδείμεσλ θαη 

ε πηζαλνιφγεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ χπαξμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή. 

-Nα ππάξρεη επηθείκελνο θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα απνηξαπεί πξνθεηκέλνπ ε απαίηεζε 

ηνπ δαλεηζηή λα κελ θαηαζηεί αληθαλνπνίεηε φηαλ απηφο εθνδηαζηεί ζην κέιινλ κε 

εθηειεζηφ ηίηιν (periculum in mora). 

-Ζ θχζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ρνξεγεί ζηα δηθαζηήξηα ηελ εμνπζία ιήςεο ησλ 

ελ ιφγσ κέηξσλ ex parte, δειαδή ρσξίο αλάγθε θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ δαλεη-

ζηή ζηνλ νθεηιέηε θαη παξάζηαζε απηνχ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Έηζη ηθαλνπνηεί-

ηαη ν ζθνπφο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξνο δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο. Απφ θακία φκσο δηάηαμε ηεο πκβάζεσο δελ ρνξε-

γνχληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα δηθαζηήξηα σο πξνο ην αλαθεξφκελν δηθνλνκη-

θφ δήηεκα. 

Δπίζεο, ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, σο κνξθή πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζί-

αο, έρνπλ παξεπφκελν ραξαθηήξα θαη ζπλδένληαη ηεινινγηθψο κε ηελ θχξηα δηαγλσ-

ζηηθή δίθε. Ο δαλεηζηήο ζα πξέπεη λα αζθήζεη ην θχξην έλδηθν βνήζεκα γηα ηελ έ-

λαξμε ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο άιισο αί-

ξνληαη απηνδηθαίσο ηα αζθαιηζηηθά κέηξα. Οκνίσο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ 

ζχκβαζε γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ θχξηαο δηαδηθαζίαο θαη εθείλεο ηνπ άξζ. 13. 

                                                
91

 Τπάξρνπλ φκσο θαη αζθαιηζηηθά κέηξα κε πξνζσξηλήο θχζεσο φπσο γηα παξάδεηγκα ε νξηζηηθή 

απφθαζε πνπ δηαηάζζεη γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ. 



42 

ηα εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ εμαξηάηαη 

ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε. Σν δηθαίσκα ηνπ 

δαλεηζηή πεγάδεη απφ ηελ δεζκεπηηθή θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη 

λα απαηηήζεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε απηνχ (δηθαηψκαηνο).  

Σέινο, εθφζνλ ε χκβαζε απνηειεί έλα εληαίν θείκελν κε ην Αεξνλαπηηθφ 

Πξσηφθνιιν ηα πκβαιιφκελα Κξάηε κπνξνχλ, εθηφο απφ έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ  

άξζξνπ 13, λα επηθαιεζηνχλ ηα πξφζζεηα έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ Πξσηνθφιινπ φπσο 

ηελ πψιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο.
92

  

Παξφηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ δειψζεη φηη δελ ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο ελ 

ιφγσ δπλαηφηεηαο εληνχηνηο ην λέν απηφ κέηξν ξίρλεη άπιεην θσο ζηελ θχζε ηνπ 

άξζ. 13 θαζφζνλ ε πψιεζε δελ ζπληζηά αζθαιηζηηθφ κέηξν αθνχ δελ δχλαηαη λα αλα-

ηξαπεί αιιά νδεγεί ζηελ (νξηζηηθή) ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ δη-

θαηψκαηνο ηνπ επί ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 
93

. 

 

β)  Πξψηκν έλδηθν βνήζεκα εθηέιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δαλεηζηή. 

Δθφζνλ ην άξζξν 13 βξίζθεηαη ζην Κεθάιαην ΗΗΗ ηεο χκβαζεο, ππνδειψλε-

ηαη φηη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα ζπκβαηηθά έλδηθα βνεζήκαηα πνπ ζεζπίδεη ε χκ-

βαζε κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ νπζηαζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή. Τπάξρνπλ 

πνιιέο νκνηφηεηεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ άξζ. 13 θαη εθείλσλ ηνπ άξζ.8 ηεο 

πκβάζεσο θαζφζνλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα έλδηθα βνεζήκαηα επηηξέπνληαη 

κφλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ νθεηιέηε, απαηηνχλ απφδεημε απφ ηνλ δαλεηζηή ηεο 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηέινο πξνβιέπνληαη ηα ίδηα κέηξα 

πξνζηαζίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

Ζ δεχηεξε ινηπφλ εξκελεία είλαη ε ζεψξεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ηνπ άξ-

ζξνπ 13 σο απηφλνκνπ sui generis έλδηθνπ βνεζήκαηνο, ην νπνίν πξνβιεπφκελν θα-

ηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ επηηξέπεη ζηνλ δαλεηζηή λα πξνβεί ζε εθηέιεζε ηνπ δη-

θαηψκαηνο ηνπ επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ κέηξνπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ έρεη ζθνπφ κφλν ηελ πξνζηαζία ή δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ δαλεηζηή αιιά νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ δη-

θαηψκαηνο ηνπ. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε νδεγεί αληίζηνηρα ζηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 

                                                
92 Άξζ. Υ παξ.3  Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ 

93
 Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θα ε Ρσζία έρνπλ δειψζεη φηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Άξζ. Υ(3() ηνπ Πξσηνθφιινπ. 
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-Δθφζνλ ε ιήςε ησλ ρνξεγνχκελσλ κέηξσλ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιη-

ζηέσλ δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη ζε πιήξε απφδεημε ησλ 

δηθαησκάησλ ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ επηδηψθεη. Ζ απαίηεζε απφδεημεο πνπ επηβάι-

ιεη ην άξζξν 13 πξέπεη λα εξκελεπηεί σο ππνρξέσζε πιήξνπο απφδεημεο ησλ πεξη-

ζηαηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε.  

-Ο ζπκβαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαζίζηαηαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

εθφζνλ δελ ππάξρεη δηθαίσκα πξψηκεο ηθαλνπνίεζεο. Δλψ δειαδή ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ παξέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζηνλ δαλεηζηή ε δπλαηφηεηα λα 

δεηήζεη ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ ρσξίο αλάγθε πξνεγνχκελεο ζπλαίλεζεο ηνπ 

δαλεηζηή αληηζέησο ζηελ πεξίπησζε πξψηκεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δα-

λεηζηή είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε εθφζνλ δηθαίσκα εθηέιεζεο επη-

ηξέπεηαη θαηά θαλφλα κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε σο ηελ χπαξμε ηεο αμίσζεο ηνπ.  

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην έλδηθν βνήζεκα ηνπ άξζ.13 απνηειεί έλα εθιεπηπ-

ζκέλν θαη πξνεγκέλν έλδηθν βνήζεκα κε ην νπνίν ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα ρνξεγήζεη 

ζηνπο πηζησηέο πνπ επηζπκεί δπλαηφηεηα πξψηκεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπο. πλεπψο, εθφζνλ ζθνπφο ηνπ αηηνχκελνπ κέηξνπ δελ είλαη ε δηαηήξεζε ή δηα-

ζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δαλεηζηή κέρξη εθδφζεσο νξηζηηθήο απφθαζεο απηφο 

δελ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη φηη ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

επηθαιείηαη . 

-Σέινο εθφζνλ ην κέηξν νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή, ν ηειεπηαίνο δελ π-

πνρξενχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ θχξηα δηαδηθαζία. Καζφζνλ ην ρνξεγνχκελν κέηξν 

δελ είλαη πξνζσξηλήο θχζεσο ζα ηζρχεη κέρξη λα αλαθιεζεί θαη δελ αίξεηαη απηνδη-

θαίσο εμαηηίαο κε έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο νπζίαο ηεο αμίσζεο. 

 

6. Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο 

6.1 Βαζηθνί θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ «ζπληξερνπζψλ» δηεζλψλ εκπξάγκαησλ 

αζθαιεηψλ 

Ζ χκβαζε θαζηεξψλεη έλα απινπζηεπκέλν ζχζηεκα θαλφλσλ πξνηεξαηφηε-

ηαο, κε πξφβιεςε θνηλψλ θαλφλσλ θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ κε ηηο ν-

πνίεο ζπζηήλεηαη εκπξάγκαηε αζθάιεηα θαη ελζσκάησζε απηψλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ 

άξζξν ηεο χκβαζεο. 



44 

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 29 παξ.1 νξίδεηαη φηη: «Μία θαηαρσξεκέλε εκπξάγκα-

ηε αζθάιεηα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη α) θάζε άιιεο αζθάιεηαο πνπ θαηαρσξήζεθε 

κεηαγελέζηεξα θαζψο θαη β) έλαληη κε θαηαρσξεκέλεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο». 

Ζ έιιεηςε εμαηξέζεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ έλλν-

κσλ ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγεί έλα θιίκα βεβαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ ρξεκα-

ηνδφηεζε αληηθεηκέλσλ αεξνζθαθψλ εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ πη-

ζησηή πνπ ζα θαηαρσξήζεη πξψηνο ηελ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ ζην δηεζλέο λεν-

ιφγην. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ νη θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο απαηηείηαη ηνπ-

ιάρηζηνλ κία εθ ησλ ζπληξερνπζψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ λα είλαη θαηαρσξεκέλε 

ζην Γηεζλέο Νενιφγην άιισο ε πξνηεξαηφηεηα ζα θαζνξηζηεί δπλάκεη ηνπ εζληθνχ 

εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο θαηαρσξεκέλεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο απηήο ηελ απέθηεζε ή 

θαηέβαιιε ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλσξίδνληαο ηελ χπαξμε πξνγε-

λέζηεξεο κε θαηαρσξεκέλεο αζθάιεηαο. θνπφο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, είλαη ε δηα-

ηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαρψξηζεο θαη ε απνθπγή δηελέμεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ γλψζε ή κε ηνπ Τπεπζχλνπ θαηαρψξηζεο γηα ηελ χπαξμε ηεο πξνγε-

λέζηεξεο αζθάιεηαο.
94

 

6.2 Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο. 

Καηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο θαηά ηνπ νθεηιέηε ε χκβαζε 

πηνζεηεί δηηηή πξνζέγγηζε.
95

 πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 30 ηεο πκβάζεσο, απφ ηελ 

κία πξνβιέπεηαη φηη: «κία εκπξάγκαηε αζθάιεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ χκβαζε σο δηεζλήο αζθάιεηα είλαη εθηειεζηή θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε αλ παξάγεη απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην αθφ-

κε θαη αλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γηεζλέο Νενιφγην»
 
θαη απφ ηελ άιιε φηη «ε δηε-

ζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα ε νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γηεζλέο Νενιφγην πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο ζα είλαη επίζεο εθηειεζηή θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή 

ηεο πησρεχζεσο αθφκε θαη αλ δελ παξάγεη απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ εθαξ-

κνζηέν δίθαην». Ωο εθ ηνχηνπ, ε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ πηζησηή, σο δηεζλήο ε-

κπξάγκαηε αζθάιεηα, παξάγεη απνηειέζκαηα θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο 

                                                
94 Βι. Goode R θ.α Transnational Commercial…ζει. 417 

95
 Deschamps, M. (2013), «The perfection and priority rules of the Cape Town Convention and Air-

craft Protocol A comparative law analysis», Cape Town Convention Journal, 57 
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ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε είηε κε ηελ θαηαρψξεζε απηήο ζην δηεζλέο λενιφγην είηε 

φηαλ είλαη εθηειεζηή δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ.  

θνπφο είλαη ε κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ηνπ πηζησηή δηεζλνχο αζθάιεηαο,  δε-

δνκέλνπ φηη κία εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ είλαη εθηειεζηή, θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο φπνπ ε-

θηπιίζζνληαη νη δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο δελ είλαη βέβαην φηη ζα παξάγεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα φηαλ ε δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ζε άιιν θξάηνο.
 96

 

Ζ πξφβιεςε εληαίσλ θαλφλσλ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ήηαλ ε πξνζθνξφηεξε ιχζε θα-

ζφζνλ ν νκνηφκνξθνο θαλφλαο ζχγθξνπζεο ηνπ lex rei sitae πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο 

εκπξάγκαηεο ζπλαιιαγέο επί θηλεηψλ πξαγκάησλ θαζίζηαηαη αλεπαξθήο επί θηλεηνχ 

εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ 
97

. 

 

6.3.Δμαηξέζεηο απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ άξζ.29 

6.3.1.Aληαγσληζηηθά δηθαηψκαηα κεηαμχ πηζησηή θαη αγνξαζηή αληηθεηκέλνπ αεξν-

ζθάθνπο-  Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή εμνπιηζκνχ 

 

Σν Γηεζλέο Νενιφγην δελ απνηειεί κεηξψν θαηαρψξεζεο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο 

παξφια απηά επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε πψιεζεο αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο.  

Σν άξζξν 29 παξ.3 αθνινπζεί σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο πψιεζεο έλαληη 

δηεζλνχο αζθάιεηαο πξνζέγγηζε ελφο Τπνζεθνθπιαθείνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηνλ νθεη-

ιέηε θαη θαηαρσξείηαη ζην Γηεζλέο Νενιφγην πξηλ ηελ θαηαρψξηζε ηεο πψιεζεο απφ 

ηνλ νθεηιέηε ζα ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ αγνξαζηή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν αγνξαζηήο πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηελ πψιεζε ζην Γηε-

ζλέο Νενιφγην απνθηά ην αληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο ειεχζεξν απφ νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε κε θαηαρσξεκέλε αζθάιεηα (αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή α-

ζθάιεηα. Σν ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ε δηεζλήο αζθάιεηα έρεη θαηαρσξεζεί βά-

ζεη δηθαίνπ άιινπ απφ απηφ ηεο χκβαζεο
98

. 

 

                                                
96  Βι. Μνπζηατξα, Δ. χκβαζε πεξί… φ.π., ζει.379 

97 Tucci, G., «Towards a transnational commercial law for secured transactions: the preliminary draft 

UNIDROIT Convention and Italian law», Uniform Lαw Review, (1999)371,374 

98 Βι. Deschamps M., The perfection and priority… φ.π., ζει. 62-63 
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6.3.2 Αληαγσληζηηθά δηθαηψκαηα κεηαμχ πσιεηή κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη πη-

ζησηή εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο- Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή ππφ ηνλ φξν επηθχ-

ιαμεο θπξηφηεηαο 

 

ε πεξίπησζε αληαγσληζκνχ κεηαμχ δηθαησκάησλ ηνπ ππφ φξνπο πσιεηή θαη 

ηνπ θαηφρνπ εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ε νπνία ηνπ παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ππφ φξνπο 

αγνξαζηή, ε πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ απηψλ ζα θαζνξηζηεί βάζεη ηεο ζεηξάο θαηαρψ-

ξεζεο ηνπο ζην Γηεζλέο Νενιφγην. Ζ χκβαζε, φπσο έρεη εηπσζεί αλσηέξσ, πξνβιέ-

πεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ζε θάζε δηεζλή αζθάιεηα αλεμαξηή-

ησο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο (πρ. σο ζπκθσλίαο παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ή  

ζπκθσλίαο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο). Γηα παξάδεηγκα, ν πσιεηήο πνπ κεηαβηβάδεη 

αληηθείκελν αεξνζθάθνπο ζε αγνξαζηή κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη δελ θαηαρσξεί 

ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία (επηθχιαμεο θπξηφηεηαο) ζην Γηεζλέο Νενιφγην, έπεηαη ζε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο έλαληη πηζησηή πνπ θαηαρψξεζε ηελ δηεζλή ηνπ αζθάιεηα ζην 

Γηεζλέο Νενιφγην αθφκε θαη αλ απηή (ε αζθάιεηα) παξαρσξήζεθε απφ ηνλ αγνξαζηή 

κεηά ηελ ζχλαςε ηεο πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο.  

Οκνίσο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο (θαη νθεηιέηεο ηφζν ηνπ ππφ 

φξνπο πσιεηή φζν θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ πηζησηή) κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

αεξνζθάθνπο ζε πηζησηή, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηνλ ηειεπηαίν σο πξνο ηελ εθ-

πιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπ ε ζπλαιιαγή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χκβα-

ζε σο δηεζλήο αζθάιεηα. 

Παξφια απηά, ε εγθπξφηεηα ηεο σο άλσ αζθάιεηαο ηνπ πηζησηή, ζα κπνξνχ-

ζε λα ακθηζβεηεζεί  δπλάκεη ηεο αξρήο «nemo dat quod non habet», εθφζνλ ν αγν-

ξαζηήο δελ ήηαλ θχξηνο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Σν παξφλ επηρείξεκα ζα 

κπνξνχζε λα βξεη έξεηζκα ζην άξζ.7 ηεο πκβάζεσο φπνπ νξίδεηαη φηη: « Μηα ε-

κπξάγκαηε αζθάιεηα ζεσξείηαη δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα …φηαλ ν νθεηιέηεο έρεη 

εμνπζία δηάζεζεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ»
99

. Σν σο άλσ απνηέιεζκα δελ είλαη βεβαίσο 

ην επηδησθφκελν απφ ηελ χκβαζε,  θαζφζνλ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκθσλία επηθχ-

ιαμεο θπξηφηεηαο παξήγαγε απνηειέζκαηα έλαληη ηξίησλ ρσξίο ηελ θαηαρψξηζε ηεο, 

νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο πεξί θαηαρψξηζεο δηεζλνχο αζθάιεηεο ζα θαζίζηαλην άλεπ 

νπζίαο γηα ηηο ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνηεξαηφηε-

ηαο πηζησηή πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ηελ δηεζλή ηνπ αζθάιεηα, δελ παξαγθσλίδεη ηελ 

αλάγθε χπαξμεο εμνπζίαο πξνο δηάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ αγνξαζηή αιιά 

                                                
99 Βι. Deschamps M., The perfection and priority… φ.π., ζει.59 
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αλαδεηθλχεη ζαθψο ην πλεχκα ηεο πκβάζεσο λα πξνζδψζεη έλλνκεο ζπλέπεηεο φρη 

κφλν ζηελ θαηαρψξηζε αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ηέηνηαο θαηαρψξηζεο. Ζ ελ ιφγσ ξχζ-

κηζε απνηειεί ηνλ κφλν ηξφπν πξνζηαζίαο ηνπ αγνξαζηή δεδνκέλνπ φηη ν ηειεπηαίνο 

δελ δηαζέηεη θάπνηα εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηελ νπνία λνκηκνπνηείηαη λα θαηαρσξήζεη 

ζην Γηεζλέο Νενιφγην. 

πλεπψο, κέζσ ηεο θαηαρψξηζεο, ν αγνξαζηήο κπνξεί θαηαξρήλ λα ειέγμεη 

πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο ηελ χπαξμε ηπρφλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ πνπ ζα κπν-

ξνχζαλ λα ππεξηζρχνπλ ηνπ δηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ελψ απφ ηελ άιιε ε θαηαρψξηζε 

δηθαηψκαηνο ηνπ πσιεηή επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ζχκβαζεο πψιεζεο κε επηθχιαμε 

θπξηφηεηαο θαη άξα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηνπ αγνξαζηή 
100

. 

 

6.3.3  Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ ζπληξέρνπλ κε εζσηεξηθή ζπλαιιαγή  

 

Καζφζνλ ε χκβαζε ζεζπίδεη νκνηφκνξθνπο θαλφλεο δηθαίνπ, δχλαηαη λα ε-

θαξκνζηεί θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο. χκθσλα φκσο κε ην άξζξν 50 παξ.1 ηεο 

πκβάζεσο, έλα ζπκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα δειψζεη φηη ε χκβαζε δελ εθαξ-

κφδεηαη ζε κία αζθάιεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δηεζλήο αιιά πξνθχπηεη απφ εζσηε-

ξηθή ζπλαιιαγή. 

Ζ δήισζε δελ επεξεάδεη ηνπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο χκβαζεο νη ν-

πνίνη εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη θαη επί εζσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ.
101

  

Ωο εθ ηνχηνπ κία δηεζλήο ή εζληθή εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ θαηαρσξήζεθε 

ζην Γηεζλέο Νενιφγην ππεξηζρχεη έλαληη άιιεο αζθάιεηαο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί 

πξνεγνπκέλσο ζην Δζληθφ Νενιφγην.  

6.3.4 Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ «ζπληξέρνπλ» κε κε-δηεζλείο εκπξάγκαηεο αζθά-

ιεηεο 

 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο σο δηεζλνχο, απαηηείηαη κε-

ηαμχ άιισλ δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αεξνζθάθνπο. Σν άξζξν 

VII ηνπ Πξσηνθφιινπ, νξίδεη φηη: «είλαη απαξαίηεηε θαη αξθεί γηα ηελ αλαγλψξηζε 

αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο, ε πεξηγξαθή απηνχ, σο πξνο ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηελ 

επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ ηνπ». Αλ ηα α-

λαθεξφκελα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπκθσλία ε αζθάιεηα ζηεξείηαη ηεο 

                                                
100

 Βι. Σζαβδαξίδεο Γ.Α.  Σν λέν δηεζλέο…φ.π,ζει.93 

101 Άξζ.50 παξ.2 χκβαζεο 
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δηεζλνχο ηεο αλαγλψξηζεο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε αε-

ξνπνξηθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο παξαρσξνχλ ζε ηξάπεδεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ αεξνζθάθνπο πνπ θαηέρνπλ ή πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ 

ζην κέιινλ. Ζ πξαθηηθή απηή, ζχκθσλε κε αξθεηά εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα, αληί-

θεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, δπλάκεη ηνπ άξζ.29 ηεο χκβαζεο 

ε σο άλσ αζθάιεηα σο κε δηεζλήο ζα έπεηαη ζηελ θαηάηαμε έλαληη κίαο δηεζλνχο α-

ζθάιεηαο. 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε δηεζλήο αζθάιεηα δελ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γηε-

ζλέο Νενιφγην, ε πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ αζθαιεηψλ απηψλ ζα θαζνξηζηεί ζχκ-

θσλα κε ην εζληθφ εθαξκνζηέν δίθαην θαη φρη ηελ χκβαζε. 

Ο θάηνρνο κε δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο κε ηελ θαηαρψξηζε απηήο ζην 

Γηεζλέο Νενιφγην γηα  ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο δελ επσθειείηαη 

απφ ηνπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο χκβαζεο εθφζνλ νη ηειεπηαίνη εθαξκφδνληαη 

κφλν επί έγθπξεο δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο. 

 

6.3.5 Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ «ζπληξέρνπλ» κε  πξντφληα απνδεκίσζεο 

 

Ζ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ πηζησηή ζε βεβαξεκέλν κε αζθάιεηα αληηθείκε-

λν κπνξεί δπλάκεη λνκνζεζίαο λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο πξνζφδνπο επί πσιήζεσο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απηνχ. ην αζηηθφ δίθαην, ε επέθηαζε ηεο αζθάιεηαο ζηα πξντφληα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ επηηπγράλεηαη κε ην ζεζκφ ηεο ππνθαηάζηαζεο ζην πξάγκα (subroga-

tion in rem) ελψ ζην common law ν λφκνο πεξί θαηαπηζηεχκαηνο (trust law) κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζην ίδην απνηέιεζκα. 
102

 Παξφια απηά είλαη αξθεηέο νη δηαθνξέο ζηα 

δηάθνξα εζληθά ζπζηήκαηα σο πξνο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δηεθδη-

θήζεη ν αζθαιηζκέλνο πηζησηήο σο πξντφληα απνδεκίσζεο. 

Ζ χκβαζε απφ ηελ άιιε πηνζεηεί κία μεθάζαξε πξνζέγγηζε νξίδνληαο φηη: 

«ε δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα επί αληηθεηκέλνπ εθηείλεηαη θαη ζηα πξντφληα ηνπ α-

ληηθεηκέλνπ απηνχ» θαη φηη: «ε παξαρσξνχκελε πξνηεξαηφηεηα επί αληηθεηκέλνπ ε-

θηείλεηαη θαη ζηα πξντφληα απνδεκίσζεο απηνχ».
103

  ηελ χκβαζε ε ελ ιφγσ έλλνηα 

                                                
102

 Βι. Deschamps M., The perfection and priority… φ.π., ζει.63 

103 Άξζ. 29 παξ.6 χκβαζεο 
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έρεη πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαηαιακβάλνληαο κφλν ηηο ρξεκαηηθέο ή κε πξν-

ζφδνπο ζπλεπεία θαηαζηξνθήο ή απαιινηξίσζεο ηνπ πξάγκαηνο 
104

.                                   

 

7. χζηεκα δειψζεσλ 

7.1  Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

Ζ χκβαζε δελ επηηξέπεη ηηο κνλνκεξείο επηθπιάμεηο εθ κέξνπο ησλ πκβαι-

ιφκελσλ θξαηψλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο λν-

κηθέο θνπιηνχξεο έρεη θαζηεξψζεη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δειψζεσλ ην νπνίν απφ 

ηελ κία παξέρεη επειημία ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε θαηά ηελ αλάιεςε ησλ ππν-

ρξεψζεσλ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε νδεγεί ζηελ ηππνπνίεζε θαη δηαθάλεηα ησλ επηκέ-

ξνπο θξαηηθψλ δεζκεχζεσλ
105

. Σα Κξάηε θαηά ηνλ ρξφλν επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο 

ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε νξηζκέλεο δειψζεηο θαη ε ζεκαληηθφηεξε εμ απηψλ εί-

λαη ε δήισζε ηνπ άξζ.54 ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ εμσδηθαζηηθψλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ. 

Οη δειψζεηο θαη ε αλάθιεζε απηψλ θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζην ζεκαηνθχ-

ιαθα [UNIDROIT] θαη ην πεξηερφκελν ηνπο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

UNIDROIT.. 

Σν ζχζηεκα δειψζεσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ λνκηθή ηζρχ ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζην Γηεζλέο Μεηξψν δηεζλψλ αζθαιεηψλ θαη ζπλεπψο ζηελ αμηνιφ-

γεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

7.2  Καηεγνξίεο δειψζεσλ 

7.2.1  Πξναηξεηηθέο δειψζεηο (opt-in declarations) 

 

Παξφηη νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο είλαη πξναηξεηηθήο θχζεσο ηα πκβαιιφ-

κελα θξάηε πξέπεη λα ηηο ππνβάιινπλ πξνθεηκέλνπ κία ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο 

πκβάζεσο λα παξάγεη απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία απηή εκπί-

πηνπλ νη δειψζεηο ησλ άξζξσλ 39
106

,40
107

, 55
108

 θαη 60
109

 ηεο χκβαζεο θαη ησλ άξ-

                                                
104 Άξζ.1 παξ.θγ 

105 Weber L., «Public and private features of the Cape Town Convention» The Cape Town Convention 

Journal, (2015), 56 

106
  ρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ρσξίο θαηαρψξηζε. 

107  ρεηηθά κε ηα θαηαρσξεηέα κε ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 
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ζξσλ Υ
110

 , ΥΗΗ
111

 θαη ΥΗΗΗ
112

 ηνπ Πξσηνθφιινπ, νη νπνίεο αλ θαη πξναηξεηηθέο απν-

ηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πκβάζεσο 
113

. 

7.2.2 Τπνρξεσηηθέο δειψζεηο (opt-out declarations) 

 

Mε ηηο δειψζεηο ηχπνπ opt-out, ην πκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα απν-

θιείζεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ζην έδαθνο ηεο επηθξαηείαο ηνπ αλ 

ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ ηνπ 

δηθαίνπ.  

Τπνρξεσηηθήο κνξθήο δειψζεηο είλαη ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 2 γηα ηνπο Πεξηθε-

ξεηαθνχο Οξγαληζκνχο Οηθνλνκηθήο Δλνπνίεζεο θαη άξζξνπ 54 παξ. 2 ηεο χκβα-

ζεο.  

Δηδηθφηεξα κε ηελ δήισζε ηνπ άξζ. 54 ην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ην δίθαην 

ηνπ νπνίνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε βνεζεκάησλ κφλν θαηφπηλ αίηεζεο ελψπηνλ δηθα-

ζηεξίνπ, δχλαηαη λα απνθιείζεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηα εμσδηθαζηηθά έλδηθα 

βνεζήκαηα (extra-judicial remedies) ησλ άξζ. 9 παξ.1 θαη 10 ηεο χκβαζεο. 

Γηα ηα Κξάηε πνπ έρνπλ παξαιείςεη λα πξνβνχλ ζηελ ελ ιφγσ δήισζε, ην έλ-

λνκν απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην άξζ.17 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην ΄΄Γίθαην 

ησλ πλζεθψλ΄΄, είλαη ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ 
114

. 

πλεπψο, ζηα ελ ιφγσ Κξάηε, ε χκβαζε ζα εθαξκφδεηαη ρσξίο ηηο δηαηάμεηο 

γηα ηα εμσδηθαζηηθά έλδηθα βνεζήκαηα εθφζνλ ε έιιεηςε δειψζεσο ηζνδπλακεί κε 

αξλεηηθή δήισζε σο πξνο ηελ άζθεζε  ησλ βνεζεκάησλ απηψλ. 

 

 

 

                                                                                                                                      
108   ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία εθθξεκνχζεο ηεο θχξηαο δίθεο 

109  ρεηηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

110  Γηα ηα έλδηθα βνεζήκαηα ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο. 

111 Γηα ηελ παξνρή ζπλδξνκήο θαηά ηελ δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο. 

112 Γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο. 

113  Βι. Goode R, θ.α Transnational Commercial …φ.π., ζει 418. 

114 Απφ ηα 68 Κξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ, ηα 52 έρνπλ δειψζεη φηη ε 

άζθεζε εμσδηθαζηηθψλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ είλαη δπλαηή εληφο ηεο επηθξαηείαο ηνπο, ηα 8 έρνπλ δε-

ιψζεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο, θαη ηα ππφινηπα 8 δελ έρνπλ θάλεη θακία δήισζε γηα απηφ ην δήηεκα. 
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7.2.3 Γειψζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο (qualifying declarations) ζχκθσλα κε 

ηελ πκθσλία ζηνλ Σνκέα ησλ Αεξνζθαθψλ (ASU) 

 

H χκβαζε παξφηη ξπζκίδεη ηελ ζχζηαζε θαη εθηέιεζε ησλ δηεζλψλ εκπξάγ-

καησλ αζθαιεηψλ δελ αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απηέο απνθέ-

ξνπλ, φηαλ απνηεινχλ αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλαιιαγψλ
115

. 

Σν ελ ιφγσ θελφ θαιχπηεηαη κε ηελ αλαθνξά ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ 

ζηελ πκθσλία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ζηνλ ην-

κέα ησλ αεξνζθαθψλ (ASU). Παξφηη ε ζπκθσλία ASU εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο ρξε-

καηνδνηήζεηο απφ Οξγαληζκνχο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ζηελ πξάμε είλαη 

ζεκαληηθφ εθφζνλ ε πιεηνλφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ αεξνζθαθψλ ζρεηίδνληαη κε 

Οξγαληζκνχο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ 
116

. 

Ζ πκθσλία ζηνλ ηνκέα αεξνζθαθψλ απνηειεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζεκα-

ληηθφηεξσλ θξαηψλ θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη επλντθφηε-

ξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ηπγράλνπλ 

δεκφζηα ζηήξημεο γηα πψιεζε ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αεξνζθαθψλ. Ζ ζπκθσλία 

ζέηεη φξηα ζην χςνο ησλ επηηνθίσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ Οξγαληζκνχο αζθάιηζεο ε-

μαγσγηθψλ πηζηψζεσλ γηα δαλεηζκφ ρξενγξάθσλ νξίδνληαο φηη αλ ν επελδπηήο ηνπ 

αεξνζθάθνπο βξίζθεηαη εληφο Κξάηνπο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηελ χκβα-

ζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ δηθαηνχηαη κείσζε χςνπο 10% απφ ην επηηφθην γηα δαλεηζκφ ρξε-

νγξάθσλ. Ο κεραληζκφο γλσζηφο σο «έθπησζε Κέηπ Σάνπλ» απεηθνλίδεη ηα νηθνλν-

κηθά πιενλεθηήκαηα ηεο χκβαζεο. Σν Κξάηνο κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ «ιίζηα Κέηπ 

Σάνπλ» φηαλ εθηφο απφ πκβαιιφκελν κέξνο ηεο χκβαζεο έρεη νκνίσο πξνβεί ζε 

κία ζεηξά δειψζεσλ (qualifying declarations). Ο φξνο qualifying declarations θαηα-

ιακβάλεη δειψζεηο ηχπνπ opt-in ηηο νπνίεο πξέπεη λα θάλεη ην πκβαιιφκελν Κξάηνο 

θαζψο θαη δειψζεηο ηχπνπ opt-out ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα θάλεη. Δηδηθφηεξα ζα πξέ-

πεη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο opt-ins δειψζεηο: α) Να επηιέμεη ηελ Δλαιιαθηηθή Α 

σο κέζν εθηέιεζεο ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο κε 

πεξίνδν αλακνλήο φρη κεγαιχηεξε ησλ 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
117

, β) λα εγθξίλεη 

ηελ αίηεζε γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή
118

 σο πξφζζεην έλδηθν βνήζεκα ηνπ πηζησηή, 

                                                
115 Βι.Kozuka S., Implementing the Cape Town Convention…φ.π., ζει. 50-51. 

116 Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft (the ‘ASU’) 

117
 Άξζ. ΥΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ Αεξνζθαθψλ 

118 Άξζ.ΥΗΗΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ 
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γ) λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ 

εθαξκνζηένπ δηθαίνπ
119

, θαη δ) είηε λα επηηξέπεη ηελ άζθεζε βνεζεκάησλ ρσξίο πα-

ξέκβαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ
120

 είηε ε) λα εμαζθαιίδεη ηελ ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ 

πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
121

. 

Με ηηο opt-outs δειψζεηο ην πκβαιιφκελν θξάηνο απνθιείεη: α) ηελ δπλαηφ-

ηεηα ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθηφο αλ είλαη δπλαηά ρσξίο παξέκβαζε δηθαζηε-

ξίνπ 
122

  β) ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ έλαληη ηεο χκβαζεο 

γηα ηελ Δλνπνίεζε πγθεθξηκέλσλ Καλφλσλ γηα ηελ πληεξεηηθή Καηάζρεζε Αεξν-

ζθάθνπο 
123

, γ) ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αεξνζθάθνπο σο έλδη-

θν βνήζεκα 
124

. 

Δπνκέλσο, γηα ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε πνπ ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ ππάξρεη ελνπνίεζε ησλ θαλφλσλ 

ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζε κεγάιν βαζκφ. Σν γεγνλφο φηη ε ελνπνίεζε γίλεηαη φρη κε 

ηελ ζχληαμε ελφο θεηκέλνπ αιιά κε ηηο επηινγέο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ ζπλά-

δεη κε ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζην ρψξν ηνπ δηθαίνπ 
125

. 

 

  7.3 Κξάηε πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο δειψζεηο. 

Απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ή πξνζρσξήζεη ζηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ ππάξρνπλ επηά θξάηε πνπ δελ πξνβεί ζε θακία δήισζε ζχκθσλα κε ηελ χκ-

βαζε
126

 θαη πέληε θξάηε πνπ δελ έρνπλ θάλεη θακία δήισζε ζχκθσλα κε ην Πξσηφ-

θνιιν.
127

 

Γηα ηα θξάηε απηά, φπσο έρεη πξνεγνπκέλσο εηπσζεί, εθαξκφδεηαη ελ κέξεη ε 

Βαζηθή χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν ησλ Αεξνζθαθψλ ρσξίο ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη δήισζε. Ζ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο είλαη ζχκθσλε 

κε ην άξζ. 17 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο εθφζνλ νη ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο χκβα-

                                                
119  Άξζ. VIII ηνπ Πξσηνθφιινπ 

120 Άξζ.52 παξ.2 ηεο Βαζηθήο χκβαζεο 

121  Άξζ.13 ηεο Βαζηθήο χκβαζεο 

122 Άξζ.43 ηεο χκβαζεο 

123  Άξζ. XXIV ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ Αεξνζθαθψλ 

124 Άξζ. 54 παξ.1 ηεο χκβαζεο 

125 Βι.Kozuka S., Ηmplementing the Cape … φ.π., ζει. 51-52  

126
 Γθακπφλ, Μπνπξθίλα Φάζν, Κνη λη’ Ηβνπάξ, Μνιδαβία, ευρέιιεο, πξία θαη  Εηκπάκπνπε. 

127  Μπαρξέηλ, Λεπθνξσζία, Μπνπηάλ, Κακεξνχλ θαη ανπδηθή Αξαβία. 
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ζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλεο ηνπο. Ζ αμία ηεο χκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε 

ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαλφλεο 

φπσο είλαη εθείλνη γηα ηα εμσδηθαζηηθά έλδηθα βνεζήκαηα, ηελ ηαρεία δηθαζηηθή 

πξνζηαζία, ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ κε ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αζθαιεηψλ, ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη παξνρή ζπλδξνκήο θαηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ αθεξεγ-

γπφηεηαο θαη έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή 
128

. 

Ο απνθιεηζκφο ησλ ελ ιφγσ έλδηθσλ βνεζεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ ζπλαιιαγψλ γηα εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ θαζφζνλ ν θίλδπλνο ρξεκαην-

δφηεζεο ζηηο ρψξεο απηέο θαζίζηαηαη πςειφηεξνο γηα ηα κέξε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

7.4 Κξάηε πνπ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην Αεξνλαπηηθφ Πξσηφθνιιν.  

Τπάξρνπλ ελληά θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ χκβαζε αιιά δελ έρνπλ 

επηθπξψζεη ην  Πξσηφθνιιν. ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη θακία ζπκβαηηθή 

ζρέζε κε ηα Κξάηε απηά σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ.
129

 πλεπψο, ε επηθχ-

ξσζε ηεο χκβαζεο δελ ζρεηίδεηαη κε πξάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο αεξνζθαθψλ θαη θα-

λέλα έλδηθν βνήζεκα ή δηθαίσκα δελ είλαη δηαζέζηκν ζηα θξάηε απηά απφ ηελ χκ-

βαζε ή ην Πξσηφθνιιν γηα ηνλ εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ. Οπνηαδήπνηε θαηαρψξηζε 

ζην Γηεζλέο Μεηξψν γηα νθεηιέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο απηέο δελ είλαη εθηε-

ιεζηή. Γεδνκέλνπ φηη ζην Γηεζλέο Μεηξψν γίλνληαη θαηαρσξήζεηο σο πξνο ηνλ εμν-

πιηζκφ αεξνζθαθψλ ρσξίο λα εμεηάδεηαη ην πξνεγνχκελν ηεο θαηαρψξηζεο θαζε-

ζηψο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα δηεμάγνπλ πξνζεθηηθή έξεπλα ζηηο δειψζεηο ησλ 

πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ εκπξάγκαησλ 

αζθαιεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128

  Βι.Weber L., Public and private…φ.π., ζει. 57. 

129 Άξζ. 6 θαη 49 παξ.2 ηεο χκβαζεο 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

8. ρέζε ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ κε άιιεο Γηεζλείο πλζήθεο 

8.1 Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηελ Γηεζλή Αλαγλψξηζε Γηθαησκάησλ επί Αεξνζθα-

θψλ 

H χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηελ δηεζλή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ επί αεξν-

ζθαθψλ ππνγξάθεθε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1948 θαη ξπζκίδεη κφλν ηελ αλαγλψξηζε ε-

κπξάγκαησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπζηήλνληαη επί αεξνζθαθψλ ζηελ αιινδαπή
130

. 

ε αληίζεζε, κε ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ πνπ θαζηεξψλεη κία απηφλνκε 

δηεζλή εκπξάγκαηε αζθάιεηα, ζπκπιεξσκαηηθή ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ πεξί ε-

κπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, ε χκβαζε ηεο Γελεχεο εμππεξεηεί απιψο σο έλαο κεραλη-

ζκφο επηινγήο ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζε πεξίπησζε θαλφλσλ ζχγθξνπζεο, δηαηε-

ξψληαο παξσρεκέλεο λνκηθέο ηερληθέο αθαηάιιειεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηή-

ζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ.  Δμαξρήο ε χκβαζε ηεο Γελεχεο αληηκε-

ησπίζηεθε σο έλα πξνζσξηλφ ζχλνιν θαλφλσλ, κε ζπλέπεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ λα κελ ηελ έρεη ππνγξάςεη ή επηθπξψζεη.  

Πέξα απφ δεηήκαηα πξνζρψξεζεο ζε ηίηινπο θπξηφηεηαο επί θηλεηήξσλ αε-

ξνζθαθψλ, φπνπ ν θχξηνο αηξάθηνπ θαζίζηαηαη απηνκάησο θχξηνο θαη επί ησλ ηνπν-

ζεηεκέλσλ ζε απηήλ θηλεηήξσλ αλεμαξηήησο άιινπ δηθαηψκαηνο θπξηφηεηαο πνπ π-

πάξρεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε (ησλ θηλεηήξσλ), ε εθαξκνζηηθφηεηα ή κε ζπγθεθξη-

κέλσλ κνξθψλ αζθαιεηψλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ εμαξηάηαη θπξίσο 

απφ ην εάλ ην εζληθφ λνκηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ηηο εθαξκφζεη βαζίδεηαη ζην αγγιηθφ 

common law ή ην επεηξσηηθφ civil law
131

. 

Ζ ειεπζεξία σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ άξζ.1 ηεο πκβάζεσο, δε-

κηνχξγεζε κεγάιε λνκηθή αβεβαηφηεηα θαζψο εθαξκφζηεθε κε ηξφπν εληειψο δηα-

θνξεηηθφ απφ ηα δηάθνξα πκβαιιφκελα θξάηε ιφγσ ησλ νπζησδψλ δηαθνξψλ αλά-

κεζα ζηα λνκηθά ζπζηήκαηα απηψλ. 
132

 Γεδνκέλνπ φηη ε  χκβαζε ηεο Γελεχεο αλα-

γλσξίδεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αεξνζθαθψλ κφλν ππφ ηνλ φξν φηη (α) ηα δη-

                                                
130 Βι. Σζαβδαξίδεο Γ.Α Σν λέν δηεζλέο...φ.π., ζει.131 

131 Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο αλαγλσξίδεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αεξνζθαθψλ θαη ζχκθσλα κε ην 

άξζ. Υ(1) επί ζπγθεθξηκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ρσξίο φκσο λα πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ρσξηζηψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ επί θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ. 

132 Cuming, G.C.C. Uniform Law Review., 111 
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θαηψκαηα απηά έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ην αεξνζθάθνο σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ηνπ θαηά ηνλ 

ρξφλν ζχζηαζεο ηνπο (lex registry) θαη (β) έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην δεκφζην κεηξψν 

ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην αεξνζθάθνο σο πξνο ηελ 

εζληθφηεηα ηνπ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο επί αεξνζθαθψλ πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πηήζεηο 

θαζίζηαηαη δπζρεξείο  θαζφζνλ ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο έλα αεξνζθάθνο λα θαηα-

ζηεί αληηθείκελν δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο εληφο ηεο επηθξάηεηαο κε πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο.
 133

 

Σν άξζ. ΥΥΗΗΗ ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ νξίδεη φηη «ε χκβαζε ηνπ 

Κέηπ Σάνπλ ππεξηζρχεη ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, γηα ηα θξάηε εθείλα πνπ είλαη ζπκ-

βαιιφκελα κέξε θαη ησλ δχν ζπκβάζεσλ, φζν αθνξά ηα αεξνζθάθε θαη ηα αληηθείκελα 

αεξνζθάθνπο ε χκβαζε φκσο ηεο Γελεχεο εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη γηα δηθαηψκα-

ηα ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σά-

νπλ».
134

 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δελ είλαη κέξε θαη ησλ 

δχν πκβάζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ πηζησηή θαηά ηελ δηαδηθαζία έλαξμεο δηαδηθαζηψλ 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε είλαη πεξηνξηζκέλε εθφζνλ ε χκβαζε ηεο Γελεχεο 

πξνβιέπεη φηη ηα θαηαρσξεκέλα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί δπλά-

κεη ηνπ άξζ.1 απηήο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ.  

Πεξαηηέξσ ζηελ πεξίπησζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο ιφγσ δηάζσζεο ή δαπα-

λψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ αεξνζθάθνπο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην 

                                                
133 Hanley D., «The relationship between the Geneva and Cape Town Conventions», Cape Town Con-

vention Journal, (2015), 107. 

134 H χκβαζε ηεο Γελεχεο, εμαθνινπζεί λα δηέπεη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αληηθεηκέλσλ 

αεξνζθάθνπο πνπ δελ πιεξνχλ ην ειάρηζην φξην ρσξεηηθφηεηαο φπσο νξίδεηαη ζην άξζ.1 (2) ηνπ Αε-

ξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ. Δπίζεο, παξακέλεη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηνπ άξζ. Υ  ηεο χκβαζεο, ε νπνία 

ηδξχεη ππνρξέσζε ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο λα αλαγλσξίζεη ηελ επέθηαζε ελφο θαηαρσξεκέλνπ 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αεξνζθάθνπο θαη ζηα αληαιιαθηηθά απηνχ, ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέ-

λα ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, εθφζνλ  ε ελ ιφγσ επέθηαζε πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο ζην 

νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην αεξνζθάθνο θαη έρεη ιάβεη ρψξα δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ζηνλ ηφπν φπνπ 

βξίζθνληαη ηα αληαιιαθηηθά θαη ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη  ην είδνο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, 

ην φλνκα, ε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο θαη ην λενιφγην ζην νπνίν είλαη θαηα-

ρσξεκέλν ην δηθαίσκα απηφ πξνο γλψζε ησλ ηξίησλ γηα ηα βεβαξεκέλα αληαιιαθηηθά. Σέινο, ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ κε θαηαρσξεκέλσλ δηθαησκάησλ εκπίπηεη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο χκβα-

ζεο ηεο Γελεχεο. 
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ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην νπνίν νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο δηάζσζεο ή ζπ-

ληήξεζεο, δηθαίσκα γηα ζχζηαζε εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο επί ηνπ αεξνζθάθνπο, ην 

δηθαίσκα απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα άιια πκβαιιφκελα Κξάηε θαη έρεη πξνηε-

ξαηφηεηα έλαληη φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ επί ηνπ αεξνζθάθνπο
135

. 

Σέινο, ζε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ή πψιεζεο αεξνζθάθνπο θαηά ηελ δηαδηθα-

ζία εθηέιεζεο, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δελ ππνρξενχληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ε-

κπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ ππέξ΄ νπ ε θαηάζρεζε ή εθηέιεζε δαλεηζηή αλ ν ηειεπ-

ηαίνο ηα απέθηεζε κε γλψζε ηεο πψιεζεο ή δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο απφ ην πξφζσπν 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε δηαδηθαζία 
136

. 

θνπφο ηεο δηάηαμεο, είλαη ε απνθπγή ηεο θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ θαη θπ-

ξίσο ε απφθηεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο απφ δαλεηζηή ν νπνίνο γλσξίδεη φηη ην 

αεξνζθάθνο είλαη αληηθείκελν εθηέιεζεο 
137

. 

 

8.2  Ζ χκβαζε ηνπ UNIDROIT γηα ηελ Γηεζλή Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε  

Σν άξζ. 46 ηεο χκβαζεο νξίδεη φηη: « Σν Πξσηφθνιιν ζα θαζνξίζεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ηεο χκβαζεο γηα ηελ Γηεζλή Χξεκαηνδνηηθή Μί-

ζζσζε, πνπ ππνγξάθεθε ζηελ Οηηάβα ζηηο 28 Μαΐνπ 1988». (χκβαζε Οηηάβαο) 

Αληίζηνηρα ην άξζ.XXV ηνπ Πξσηνθφιινπ νξίδεη φηη: «Η χκβαζε ππεξηζρχεη 

ηεο χκβαζεο UNIDROIT γηα ηελ Γηεζλή Χξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε, φζνλ αθνξά αληη-

θείκελα αεξνζθάθνπο». Ζ χκβαζε ηεο Οηηάβαο,  ζε αληίζεζε κε ηελ χκβαζε ηνπ 

Κέηπ Σάνπλ, δελ απνηειεί κία απφ ηηο επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ Δκπν-

ξηθνχ Γηθαίνπ. Σν πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαη νη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

πξαγκαηηθψλ δηαζπλνξηαθψλ πξάμεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είραλ σο απνηέιε-

ζκα ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο απφ έλα κηθξφ πνζνζηφ Κξαηψλ.
138

   

                                                
135  Άξζ. IV(1) χκβαζεο ηεο Γελεχεο 

136 Βι.Hanley D., «The relationship between…φ.π., ζει.110. 

137 Άξζ. VI χκβαζεο ηεο Γελεχεο 

138 χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.1, ε χκβαζε εθαξκφδεηαη φηαλ «ν κηζζσηήο θαη εθκηζζσηήο έρνπλ 

ηνλ ηφπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά Κξάηε θαη (α) ηα Κξάηε απηά θαη 

ην Κξάηνο ζην νπνίν ν πξνκεζεπηήο έρεη ηνλ ηφπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο είλαη πκ-

βαιιφκελα Κξάηε ή (β) φηαλ νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δηέπνληαη απφ 

ην δίθαην πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο». 
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Αληηζέησο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ αξθεί ν νθεηιέ-

ηεο λα έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε έδαθνο ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ρσξίο λα ηίζεηαη ε 

ίδηα πξνυπφζεζε γηα ηνλ δαλεηζηή ή ε αλάγθε χπαξμεο νπνηνπδήπνηε θαλφλα ζχλδε-

ζεο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο ην δίθαην ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη θαη ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ή ηεο  ζπλαιιαγήο. 

 

 8.3 χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ηελ ελνπνίεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπ-

ληεξεηηθή θαηάζρεζε αεξνζθαθψλ. 

Σν άξζξν ΥΥΗV ηνπ Πξσηνθφιινπ πξνβιέπεη  φηη « Η χκβαζε ηνπ Κέηπ Σά-

νπλ ζα ππεξηζρχεη ηεο χκβαζεο γηα ηελ ελνπνίεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε πληεξεηηθή Καηάζρεζε Αεξνζθάθνπο, ε νπνία ππεγξάθε ζηε Ρψκε ζηηο 29 Μαΐνπ 

1933, γηα ηα θξάηε πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ησλ δχν ζπκβάζεσλ, φζα αθνξά 

αεξνζθάθε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Πξσηφθνιιν». 

Ζ χκβαζε ηεο Ρψκεο, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νθεηιέηε, ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε 

ησλ αεξνζθαθψλ απμάλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά αε-

ξνζθαθψλ.
139

 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ  λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο χκβαζεο ηεο Ρψκεο, αλ πξνβνχλ ζηελ ζρεηηθή δήισζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ηνπ Πξσηνθφιινπ.
140

 Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αεξν-

ζθαθψλ εθφζνλ ν δαλεηζηήο κπνξεί λα πξνβαίλεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηελ ζπληεξε-

ηηθή θαηάζρεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

8.4 Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθρψξεζε ησλ Απαηηήζεσλ ζην Γηε-

ζλέο Δκπφξην  

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηελ Νέα Τφξθε 

ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2001, ξπζκίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε  ηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ 

πνπ ζπληζηνχλ ζπλδεφκελα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ δηεζλείο εκπξάγκαηεο αζθάιεη-

                                                
139 Βι. Σζαβδαξίδεο Γ.Α. Σν λέν δηεζλέο…φ.π, ζει.132 

140ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζ.XXIV ηνπ Πξσηνθφιινπ νξίδεηαη φηη «Σν πκβαιιφκελν Κξάηνο πνπ 

είλαη κέξνο ηεο χκβαζεο ηεο Ρψκεο, κπνξεί λα δειψζεη θαηά ηνλ ρξφλν επηθχξσζεο, έγθξηζεο, απν-

δνρήο ή πξνζρψξεζεο ζην Πξσηφθνιιν φηη δελ ζα εθαξκφζεη ην άξζξν απηφ». 
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εο επί αεξνλαπηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηξνραίνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ θαη δηαζηεκηθνχ 

πιηθνχ.  

Σν άξζξν 45 ηεο χκβαζεο νξίδεη φηη ε χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ ζα ππεξη-

ζρχεη σο εηδηθφηεξε ηεο χκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ φηαλ νη εθρσξήζεηο ζπλδέν-

ληαη κε ηελ θαιππηφκελε απφ απηήλ δηεζλή αζθάιεηα. πλεπψο γηα θάζε άιιε εθρψξε-

ζε ζα εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλ. Δζλψλ ζην κέηξν 

πνπ απηή ζα ηζρχεη δηα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ 
141

. 

 

 9. Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

9.1 Αξκνδηφηεηα  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, δηαηεξεί αξκνδηφηεηα γηα δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη 

απφ ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά ε αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζί-

α. 
142

  

Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ηφηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα) σο Πεξηθε-

ξεηαθφο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Δλνπνίεζεο, πξνζρψξεζε ζηελ χκβαζε θαη ην 

Αεξνλαπηηθφ ηεο πξνβαίλνληαο ζε δήισζε γηα ηα δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ 

χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν θαη γηα ηα νπνία ηα Κξάηε Μέιε έρνπλ εθρσξήζεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπο ζηνλ Οξγαληζκφ.
143

 Σα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ε Δπξσπατθή Έλσ-

ζε δηαηεξεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα είλαη ηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ δηθαίνπ, 

ηελ δηθαηνδνζία θαη δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο. Μέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο 

θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ηα Κξάηε Μέιε δελ κπνξνχ-

                                                
141 Βι Σζαβδαξίδεο Γ.Α. Σν λέν δηεζλέο …φ.π ζει. 128 

142  Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη ηνλ Καλνληζκφ ηεο ΔΚ γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην επί ζπκβα-

ηηθψλ ελνρψλ (Ρψκε Η), ηνλ αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ αλα-

γλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο (Βξπμέιιεο Η) θαη ηνλ Κα-

λνληζκφ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο. 

143 Γπλάκεη ησλ άξζ. 48 ηεο πκβάζεσο θαη ΥΥVII ηνπ Πξσηνθφιινπ «Οη πεξηθεξεηαθνί Οξγαληζκνί 

Οηθνλνκηθήο Δλνπνίεζεο νη νπνίνη ζπγθξνηνχληαη απφ θπξίαξρα Κξάηε θαη είλαη αξκφδηνη γηα νξη-

ζκέλα ζέκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε δχλαηαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηή, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνβνχλ ζηελ δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν 2 ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ». Δθφζνλ, ε Κνηλφηεηα απνθάζηζε λα πξνζρσξήζεη ζηελ ζχκβαζε πξνέβε ζηελ δήισζε απ-

ηή. 
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ζαλ λα πξνβνχλ κφλα ηνπο ζηελ θχξσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θεηκέλσλ. 
144

Δηδηθφ-

ηεξα, ε ειεπζεξία πνπ παξέρεη απφ ην Πξσηφθνιιν ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα επη-

ιέμνπλ ην δίθαην πνπ ζα δηέπεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζηελ απαξαίηεηε πξνο ηνχην δήισζε. Γε-

δνκέλνπ φηη ε ΔΔ δελ έρεη πξνβεί ζηελ αληίζηνηρε δήισζε δελ κπνξνχλ νχηε ηα Κξά-

ηε Μέιε λα ην πξάμνπλ, ζπλεπψο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ν Καλνληζκφο ηεο Ρψκεο γηα 

ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο. Οκνίσο, θακία δήισζε δελ έγηλε απφ 

ηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ην ελαιιαθηηθφ ζθέινο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ 

άξζ. ΥΥΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεηαη  ζπληξέρνπζα δηθαη-

νδνζία ηνπ δηθαζηεξίνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, λα ρνξεγήζεη ηα πξνζσξηλά κέ-

ηξα ηνπ άξζ. 13 ηεο χκβαζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα αεξνζθάθνπο γηα ηα 

νπνία ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο είλαη ην Κξάηνο λενιφγεζεο. 

Σέινο, ε ΔΔ δελ πξνέβε ζε θακία δήισζε πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

ην άξζ. ΥΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ νχηε ηα πκβαι-

ιφκελα Μέξε. Βεβαίσο, ηα Κξάηε Μέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ εγρψξηα λνκνζεζία 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο εθδνρέο ηνπ άξζ. ΥΗ (Δλαιιαθηηθή Α 

ή Δλαιιαθηηθή Β).  

 

9.2  Γειψζεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα 

Ζ Δπηηξνπή δηεμήγαγε εμ νλφκαηνο ηεο Κνηλφηεηαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε α-

ληηθείκελν ηα εκπίπηνληα ζηελ απνθιεηζηηθή θνηλνηηθή αξκνδηφηεηα ηκήκαηα ηεο 

χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ, θαζψο θαη ηνπ αεξνλαπηηθνχ ηεο Πξσηνθφιινπ.
145

 Ζ ΔΚ, 

θαηά ηελ εθρψξεζε ηεο ζηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ πξνέβε ζηηο θάησζη δειψζεηο 

θαζνξίδνληαο ηα δεηήκαηα εθείλα πνπ ζα δηέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο Κνηλφηε-

ηαο θαη φρη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο. 

9.2.1. Πξνζσξηλά κέηξα - Άξζξν 55 ηεο χκβαζεο θαη άξζξν Υ ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

 

                                                
144 Βι.Goode R., θ.α. Transnational Commercial … φ.π., ζει 419 

145 Βι.eur-lex.europa.eu, Aπφθαζε πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ΔΚ ζηελ ζχκβαζε ζρεηηθά κε 

ηηο δηεζλείο εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζην Αεξνλαπηηθφ ηεο Πξσηφθνι-

ιν, 2009/370. 
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δειψζεη φηη «Σα θξάηε κέιε ζα εθαξκφδνπλ ην άξ-

ζξν 31 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 44/2001 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 

2000, γηα ηελ δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε α-

ζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο (Καλνληζκφο Ι Βξπμειιψλ). 

Σν άξζ. 31 ηνπ Καλνληζκνχ, απνηειεί εηδηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία ζεζπίδν-

ληαη πξνζσξηλά-αζθαιηζηηθά κέηξα, ρσξίο φκσο λα νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ε 

έλλνηα ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ.
146

  Ζ εξκελεία ηεο έλλνηαο έιαβε ρψξα απφ ην Γη-

θαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (πιένλ Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο) κε ηελ απφθαζε ηνπ επί ηεο ππφζεζεο Reichert.
147

 πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εξ-

κελεία ηνπ ΓΔΔ, ε έλλνηα ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζ.31 

ηνπ Καλνληζκνχ Η ησλ Βξπμειιψλ, ζπλίζηαηαη ζηα κέηξα εθείλα ηα νπνία απνζθνπνχλ 

ζηε δηαηήξεζε κίαο πξαγκαηηθήο ή λνκηθήο θαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ε αλαγλψξηζε ησλ νπνίσλ δεηείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα πνπ είλαη αξκφδηα 

λα απνθαλζνχλ επί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο. 

πλεπψο, θαηά ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν ζθνπφο 

ηνπ άξζ.31 είλαη εκθαλψο ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη φρη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ελάγνληνο. Σν ΓΔΔ έρεη απνθιείζεη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 31 ηνπ Καλνλη-

ζκνχ,  ηα κέηξα εθείλα ηα νπνία ελψ ζεσξεηηθά είλαη πξνζσξηλήο θχζεσο, εληνχηνηο 

ζα κπνξνχζαλ ζηελ πξάμε λα άγνπλ ζηελ νξηζηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ελάγνληνο πξν-

ιακβάλνληαο έηζη ηελ θχξηα απφθαζε, εθηφο αλ ν αηηψλ είλαη πξφζπκνο λα παξάζρεη 

εγγχεζε φηη ην κέηξν ζα αλαηξεζεί αλ εηηεζεί ζηελ θχξηα δηαδηθαζία. πλεπεία ηνχηνπ, 

ην ΓΔΔ έρεη απνθαλζεί ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, φηη είλαη δπλαηή ε επηδίθαζε ρξε-

καηηθνχ πνζνχ κε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, εθφζνλ ν ελάγσλ παξάζρεη εγγχ-

εζε γηα επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε ππφζεζε 

ηνπ επί ηεο νπζίαο.
148

 πλεπψο, ην άξζ.31 ηνπ Καλνληζκνχ ζα εθαξκφδεηαη ζηα πξν-

ζσξηλά κέηξα ηνπ άξζ.13 ηεο χκβαζεο, κφλν φηαλ ηα ηειεπηαία απνηεινχλ γλήζηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα θαη δελ άγνπλ ζε ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή. 

                                                
146 βι.Guniberti G., (2012) Advance  relief ...φ.π, ζει.93 

147  Case Reichert and Kockler [1992] ECR I-2149. 
148

  Τπφζεζε C-99/96 Mietz v Intership Yachting Sneek BV, [1999] ECRI 2277, πιινγή Η, ζει.    

2227 παξ. 43. 
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Πεξαηηέξσ, ε αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ άξζ.31, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαξκν-

δηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ λα ρνξεγήζνπλ πξνζσξηλή πξνζηαζία 

δπλάκεη ηνπ άξζ.13 ηεο χκβαζεο. Γεδνκέλνπ, φηη ζην ελ ιφγσ άξζξν νξίδεηαη κφλν 

ε ζπληξέρνπζα δσζηδηθία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο ρνξήγεζε πξν-

ζσξηλψλ κέηξσλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ηα δηθαζηήξηα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθδίθαζε ηεο θχξηαο ππφζεζεο (επί ηεο νπζίαο) ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ γεληθή θαη 

απεξηφξηζηε αξκνδηφηεηα πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη θάζε άιινπ κέηξνπ, 

πξνζσξηλήο ή κε θχζεσο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ ηνπο δίθαην.  

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Καλνληζκφο ησλ Βξπμειιψλ δελ είλαη γε-

ληθήο εθαξκνγήο αιιά ελεξγνπνηείηαη κφλν κεηαμχ Κξαηψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαζψο θαη φηαλ ν ελαγφκελνο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζην έδαθνο ελφο απφ απηά 

ηα πκβαιιφκελα Κξάηε. Ζ ΔΔ, ζηελ δήισζε ηεο, επηθπιάζζεηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Καλνληζκνχ Η ησλ Βξπμειιψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ελαγφκελνο έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζην έδαθνο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Κνηλφηεηαο  θαζψο θαη Κξαηψλ Με-

ιψλ πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ.
149

 

Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ελαγφκελνπο νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο 

εθηφο ηεο ΔΔ, ηα δηθαζηήξηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζα εθαξκφδνπλ ην εζληθφ ηνπο δί-

θαην ζρεηηθά κε ηελ δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ζα κπνξνχλ επνκέλσο λα εθαξκφζνπλ ην 

άξζ. 43 ηεο χκβαζεο.
150

 

9.2.2 Αθεξεγγπφηεηα -Άξζξα ΥΗ θαη XII ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

 

Σα άξζξα ΥΗ θαη ΥΗΗ ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ εθαξκφδνληαη κφλν 

φπνπ έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο πξνβαίλεη ζε δήισζε (opt-in) γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ ΥΥΥ ηνπ ελ ιφγσ Πξσηνθφιινπ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέ-

ζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ δήισζε απηή.  
151

 

                                                
149  Ζ Γαλία δελ δεζκεχεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Η ησλ Βξπμειιψλ. πλεπψο, ε δήισζε ηεο ΔΔ πεξην-

ξίδεη ηα Κξάηε Μέιε φηαλ ν ελαγφκελνο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ εληφο ηεο ΔΔ, εμαηξνπκέλεο ηεο Γαλίαο. 

150 Βι. Guniberti G., Advance relief …φ.π ζει.94. 

151 Σν άξζ. ΥΗ πξνβιέπεη ηα έλδηθα βνεζήκαηα ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηε-

ηα επηινγήο κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ [Δλαιιαθηηθή Α ή Δλαιιαθηηθή Β), ελψ ην άξζ. ΥΗΗ πξνβιέπεη 

ηελ ππνρξέσζε ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αληηθείκελν 

ηνπ αεξνζθάθνπο λα ζπλεξγάδνληαη  κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο δηαρεηξηζηέο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αθεξέγγπνπ. 
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H ΔΔ δελ έρεη πξνβεί ζηελ δήισζε ηνπ άξζξνπ ΥΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ ΥΥΥ παξάγξαθνο 3, νχηε ζηελ δήισζε ηνπ άξζξνπ ΥΗΗ ε νπνία ζπλδέε-

ηαη κε ηελ δήισζε ηνπ άξζξνπ ΥΗ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ XXX παξάγξαθνο 1. 

Ζ αμίσζε ηεο ΔΔ πεξί δηαηήξεζεο αξκνδηφηεηαο πνπ άπηεηαη δεηεκάησλ α-

θεξεγγπφηεηαο ππήξμε αληηθείκελν ακθηζβεηήζεσλ απφ ηα θξάηε κέιε θαζφζνλ δη-

θαηνινγεηηθή βάζε ηεο ελ ιφγσ αμίσζεο απνηέιεζε ν ηζρπξηζκφο πεξί ελδερφκελσλ 

δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο, ν ν-

πνίνο φκσο απνηειεί ζηελ νπζία έλα λνκηθφ θείκελν θαλφλσλ ζχγθξνπζεο ην νπνίν 

δελ πξαγκαηεχεηαη  δεηήκαηα νπζηαζηηθνχ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ 
152

  

Σειηθψο, επηηεχρζεθε ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ηεο ΔΚ θαη ησλ θξαηψλ κε-

ιψλ, ε νπνία δηαζθάιηζε ζηα θξάηε κέιε λα επηιέγνπλ κέζσ εζληθήο λνκνζεζίαο 

πνηα ελαιιαθηηθή ηνπ άξζ. ΥΗ ηνπ Πξσηνθφιινπ ζα εθαξκφζνπλ ζε πεξίπησζε αθε-

ξεγγπφηεηαο θαη δηαηεξψληαο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο πεξί δεηεκάησλ νπζηαζηηθνχ 

δηθαίνπ πεξί αθεξεγγπφηεηαο. 

 

10. ρέζε ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ κε ηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο 

10.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

 

Οη πλζήθεο ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην εζληθφ δίθαην κε πεξίπιν-

θνπο θαη ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Ζ ζρέζε απηή επεξεάδεη άκεζα θαη ηα κέξε κίαο ζπ-

λαιιαγήο ηα νπνία επιφγσο ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζχκ-

θσλα κε ηνπο λένπο θαη επεξγεηηθνχο δηεζλείο θαλφλεο.  

Καίξηαο ινηπφλ ζεκαζίαο, είλαη ην δήηεκα, θαηά πφζν νη πλζήθεο εθηφο απφ 

ηηο δηαθξαηηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ γηα ηα πκβαιιφκελα 

Κξάηε, έρνπλ ηζρχ λφκνπ ζην έδαθνο ησλ Κξαηψλ απηψλ δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφ-

ηεηα ζηα κέξε κίαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο λα επηθαιεζηνχλ ην δίθαην ησλ πλζεθψλ 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ππνρξεψλνληαο ηα εζληθά δηθαζηήξηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο 

αξρέο λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο σο εζληθφ δίθαην ζε έλα δηαθξαηηθφ 

πιαίζην 
153

. 

                                                
152 Βι. Goode R., θ.α. Transnational Commercial…φ.π., ζει.419 

153
 Wool J/ Jonovic A. «The relationship between transnational commercial law treaties and national 

law-A framework as applied to the Cape Town Convention», Cape Town Journal, (2013), 66 
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Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο απφ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο λαη κελ απνηε-

ιεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αιιά δελ επαξθεί γηα ηελ ζέζε ηεο πλζήθεο ζε θαζε-

ζηψο λφκνπ. Σν εζληθφ δίθαην είλαη εθείλν πνπ ζα θαζνξίδεη, θπξίσο κέζσ πληαγκα-

ηηθψλ δηαηάμεσλ, αλ ε πλζήθε έρεη ηζρχ εζληθνχ δηθαίνπ ζην πκβαιιφκελν απηφ 

Κξάηνο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλεηαη ε χκβαζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην δε-

ιαδή αλ αξθεί ε λνκνζεζία ή απαηηείηαη πεξαηηέξσ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο ελ ιφγσ δηθαηνδνζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζε δη-

θαηνδνζίεο κε «ζπζηήκαηα κνληζκνχ» ε χκβαζε απνθηά ηζρχ δηθαίνπ ρσξίο λα απαη-

ηείηαη νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή πξάμε ελψ αληηζέησο ζηηο δηθαηνδνζίεο κε «ζπζηήκα-

ηα δπηζκνχ» είλαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε λφκσλ, εθηειεζηηθψλ δηαηαγκάησλ ή ε δε-

κνζίεπζε ηεο πλζήθεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαησζεί ε πλζήθε ζην εζσηεξηθφ δίθαην.  

ηελ δηεζλή πξαθηηθή ησλ πλζεθψλ ε ππεξνρή ησλ δηαηάμεσλ ηεο επηθπξσ-

κέλεο πλζήθεο έλαληη ησλ αληίζεησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ νδεγεί ζηελ 

πξαγκάησζε ηνπ εκπνξηθνχ ζθνπνχ πνπ είλαη ε επζπγξάκκηζε ηεο δηαθξαηηθήο δηε-

ζλνχο επζχλεο κε ηελ εχινγε εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ ζηηο δηαηά-

μεηο ηεο πλζήθεο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη αληίζεηεο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ππεξηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζή-

θεο. πλεπψο ε ππεξνρή ησλ πλζεθψλ δελ είλαη δεδνκέλε ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπο, ηελ πνιπζχλζεηε θχζε ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ζε δεηήκαηα ππεξνρήο δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπο επηηαθηη-

θνχο εκπνξηθνχο ζθνπνχο ησλ πλζεθψλ. 

10.1.1 Οη δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο ράλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο  ζε πεξίπησζε 

πνπ ε Κπβέξλεζε ηνπ Κξάηνπο δελ έρεη ζεζπίζεη ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία πξνο εμα-

ζθάιηζε ηεο ππεξνρήο ηεο. Σα έλλνκα ζπζηήκαηα πνιιψλ δηθαηνδνζηψλ παξφηη πξν-

βιέπνπλ  φηη ε έιιεηςε εθαξκνζηηθήο λνκνζεζίαο δελ επηδξά ζηελ ηζρχ ηεο πλζήθεο 

παξαηαχηα ηελ θαζηζηνχλ ππνδεέζηεξε ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε εζληθνχο θαλφ-

λεο δηθαίνπ.  

Οκνίσο νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο δελ ππεξηζρχνπλ ζε ζπζηήκαηα φπνπ ε ηε-

ξαξρία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαζνξίδεηαη δπλάκεη ησλ αξρψλ ηνπ κεηαγελέζηεξνπ (lex 

posteriori) ή  εηδηθφηεξνπ λφκνπ (lex specialis) 
154

. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχλ 

                                                
154

  ηηο δηθαηνδνζίεο απηέο ν λφκνο πνπ ζεζπίδεηαη κεηαγελέζηεξα ή είλαη εηδηθφηεξνο  ππεξηζρχεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πκβάζεσο. 
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ζηελ πξάμε αξθεηά πξνβιήκαηα θαη κεηψλνπλ ηελ επηδησθφκελε πξνβιεςηκφηεηα, 

θαζφζνλ απφ ηελ κία  ην επξχ θάζκα δεηεκάησλ πνπ εκπίπηεη ζήκεξα ζην ξπζκηζηη-

θφ πιαίζην ησλ πλζεθψλ θαζίζηαηαη αληηθείκελν κεηαγελέζηεξνπ λφκνπ θαη απφ 

ηελ άιιε πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα θαηά πφζν κία πλζήθε πεξηέρεη ζηελ νπζία εηδη-

θφηεξεο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο γεληθνχο θαλφλεο. Με εμαίξεζε ηα 

Κξάηε φπνπ νη πλζήθεο απνηεινχλ per se ηνλ αλψηαην λνκηθφ θαλφλα, νη ππφινηπεο 

δηθαηνδνζίεο αληηκεησπίδνπλ ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα κε ηελ ξεηή λνκνζεηηθή πξφ-

βιεςε ηεο ππεξνρήο ηεο πκβάζεσο 
155

. Απηή ε πξαθηηθή ζπληζηά ηελ θαιχηεξε δηε-

ζλή πξαθηηθή πξνζδίδνληαο βεβαηφηεηα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ην δήηεκα ηεο 

ππεξνρήο κίαο πλζήθεο.  

Δλ ζπλερεία, φζν αθνξά ηελ ζρέζε κίαο πλζήθεο κε ην δεκφζην δίθαην ,ε 

πξψηε σο θιαζηθφ θείκελν ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ επηθεληξσκέλν ζηα δηθαηψκα-

ηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ δελ ππεξηζρχεη ηνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. Δληφο ηεο επξείαο απηήο θαηεγνξίαο εκπίπηνπλ κεηαμχ άιισλ θαη θαλνλη-

ζηηθέο ξπζκίζεηο. Παξφια απηά νη πλζήθεο πξαγκαηεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ ή πεξηέρνπλ θξαηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε. Ωο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα 

ξπζκίζνπλ ξεηψο ε ζησπεξψο δεηήκαηα ηα νπνία άιισο εκπίπηνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. Οη νξηαθέο απηέο πεξηπηψζεηο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη 

ζπδήηεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ πλζεθψλ. 

Σέινο, είλαη απηαπφδεηθην φηη νη πλζήθεο δελ ππεξηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ πληάγκαηνο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ απηψλ. To εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

είλαη αλ ζα κπνξνχζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε λα επεξεάζεη άκεζα 

ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πλζήθε. Αλ ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή ηφηε ην πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη 

εθπιεξψζεη ηελ δηεζλή ηνπ ππνρξέσζε δηαθνξεηηθά γεληθεπκέλεο αλαθνξέο ζην ζπ-

ληαγκαηηθφ πιαίζην πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζφζνλ κεηψλνπλ ηελ ζθνπνχκελε απφ 

ηελ χκβαζε πξνβιεςηκφηεηα. ην πιαίζην απηφ ηα βαζηθφηεξα λνκηθά δεηήκαηα 

                                                
155 Ζ πλζήθε ηζρχεη απηή θαζ’ εαπηήλ (per se) φηαλ ππεξέρεη έλαληη θάζε αληηθξνπφκελνπ θαλφλα 

δηθαίνπ( κε εμαίξεζε ηνπο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ). Απηφ ηζρχεη ζηα πεξηζζφηεξα λνκηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ πλζήθε ππεξηζρχεη έλαληη νηνπδήπνηε αληηθαηηθνχ θαλφλα δηθαίνπ πνπ ζεζπίδεηαη 

κεηαγελέζηεξα. Εήηεκα δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαγελέζηεξεο πλζήθεο κε κία 

πξνγελέζηεξε. 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ  έλλνηα ηεο δίθαηεο δηαδηθαζίαο (due process). Σέηνηα είλαη ε πε-

ξίπησζε κίαο δηαηάμεσο ηεο πκβάζεσο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ελφο δηθαηψκα-

ηνο παξφηη νη δηαδηθαζίεο απηέο απαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα.  

10.1.2 ην πιαίζην ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ δεηήκαηα έρνπλ ηεζεί σο 

πξνο ην αλ νη δηαηάμεηο πεξί δηαγξαθήο θαη εμαγσγήο αεξνζθάθνπο θαζψο θαη εθείλεο 

πεξί απνδνρήο θαη εθηέιεζεο ηεο ακεηάθιεηεο έγθξηζεο γηα δηαγξαθή θαη εμαγσγή 

έρνπλ ζεηηθή ηζρχ λφκνπ ζηα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα. Σα πξνβιήκαηα αλέθπςαλ 

ζηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δελ είραλ ζεζπίζεη ηελ απαηηνχκελε λνκνζεζία.  Διάρηζηε ζε-

καζία έρεη αλ ην ελ ιφγσ δήηεκα ζρεηίδεηαη ηερληθά κε ηελ ηζρχ λφκνπ ή ηελ ππεξνρή 

δηαηάμεσλ δεδνκέλνπ φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ κπν-

ξνχλ λα βαζηζηνχλ πιήξσο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο 
156

. 

Οξηζκέλα πκβαιιφκελα Κξάηε έρνπλ εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ελ ιφ-

γσ δηαηάμεηο κέζσ ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο ηεο χκβαζεο ή φπνπ ε πλζήθε απνηειεί 

γηα ηα Κξάηε απηά ηνλ ππέξηαην λνκηθφ θαλφλα. Γεληθφηεξα, ε θαιχηεξε δηεζλήο 

πξαθηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απαηηεί ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ ξπζκί-

ζεσλ ή δηαδηθαζηηθψλ νδεγηψλ απφ ηελ Πνιηηηθή Αεξνπνξία κε εμίζνπ λνκηθά θαη 

πξαθηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαγξαθή 

θαη εμαγσγή θαη ηελ ακεηάθιεηε έγθξηζε γηα δηαγξαθή θαη απνδνρή. 

Εεηήκαηα ζπληαγκαηηθήο θχζεο έρνπλ δηαδξακαηίζεη πεξηνξηζκέλν ξφιν 

ζηελ δηαδηθαζία επηθχξσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ θαζφζνλ 

απνηειεί αμίσκα νη πλζήθεο λα κελ ππεξηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε έλα 

πληαγκαηηθφ θαλφλα δηθαίνπ. Ζ αξρή απηή αληαλαθιάηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ζηελ δήισζε πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζ. 54 παξ. 2 ηεο χκβαζεο, ζηελ νπνία ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε πξέπεη λα θαζνξίζνπλ αλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε 

βαζηθά έλδηθα βνεζήκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηνπ δηθαζηε-

ξίνπ. Ζ δηάηαμε απηή, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ δήισζε πεξί απηνδχλακεο άζθεζεο 

εμσδηθαζηηθψλ βνεζεκάησλ, είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα εγείξεη δεηήκαηα ζπληαγκα-

ηηθήο θχζεο γηα ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ ηελ έρνπλ επηιέμεη 
157

. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο ην δήηεκα θαηά πφζν νη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο κε αλψηαηε ηζρχ λφκνπ γηα έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο, εθαξκφδνληαη επί 

                                                
156 Βι.Wool J/Jonovic A., The relationship between transnational… φ.π, ζει. 722 

157
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Κνινκβία θαη ην Μεμηθφ δηαβνπιεχηεθαλ κε ηα αληίζηνηρα ζπληαγκαηηθά 

ηνπο δηθαζηήξηα πξηλ ηελ επηθχξσζε. 
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ζπλαιιαγψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο θαη πνηνο ν αληί-

ζηνηρνο ξφινο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζηελ ξχζκηζε ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο. 

 

 a) Ζεηήμαηα ποσ δηέπονηαη από ηεν Σύμβαζε θαη δεν ρσζμίδονηαη ρεηά από ασ-

ηήν. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο δεηεκάησλ πνπ δηέπεηαη απφ βαζηθέο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο δελ ξπζκίδεηαη ξεηά απφ απηήλ (penumbra issues) . ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ε θάιπςε θελψλ, πξέπεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2,  λα γίλεηαη κε βάζε ηηο γελη-

θέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε χκβαζε θαη κφλν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηέ-

ηνησλ αξρψλ λα γίλεηαη εξκελεία ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην.. Δλδεηθηηθά, σο θπξί-

αξρεο αξρέο ηεο χκβαζεο γηα ηελ θάιπςε θελψλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη αθφ-

ινπζεο: 

-Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηζρπξφ ηεθκήξην ππέξ ηεο εθηειεζηφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

ζχκβαζεο αθφκε θαη ε χκβαζε δελ νξίδεη ηίπνηε γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. 

- Θα πξέπεη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπλάγνληαη ζησπεξνί φξνη πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πξνβιεςηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αληαλαθινχλ ηηο θαιχηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνη-

ρεία ή φπνπ είλαη αλαγθαίνη ηέηνηνη φξνη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ πεξαηηέξσ ιε-

πηνκέξεηεο γηα ηηο sui generis έλλνηεο ηεο χκβαζεο θαη ηηο λνκηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. 

 -Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ δελ πξέπεη λα επηβάιινπλ φξνπο ή λα ιακβάλνπλ κέηξα 

πνπ δχλαληαη λα α επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα παξερφκελα απφ ηελ χκβαζε βαζηθά 

δηθαηψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο εμαίξεζε, θαη δεηεκάησλ γηα ηα νπνία ε 

χκβαζε παξακέλεη ζησπεξή. 

 β) Ζεηήμαηα ποσ είηε δεν δηέπονηαη από ηεν Σύμβαζε είηε εθπίπηοσν ηοσ πεδίοσ 

εθαρμογής ηες. 

Εεηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε αλαθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

χκβαζεο ξπζκίδνληαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην. Σέηνηα δεηήκαηα αθνξνχλ ηελ ε-

γθπξφηεηα ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο 

ή ηελ εθρψξεζε.  

Άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ είλαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

ρξφλν ζχζηαζεο ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαη ηα πξντφληα αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ 

ζπλήζε έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Οκνίσο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο χκ-

βαζεο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππν-
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ρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηνλ θίλδπλν ή απψιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηελ θχζε θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθρψξεζεο. 

γ) Ζεηήμαηα γηα ηα οποία ε Σύμβαζε παραπέμπεη ζηο  εζνηθό δίθαηο. 

Καηαξρήλ ην εζληθφ δίθαην είλαη εθείλν πνπ ζα θαζνξίζεη ζε πνηα απφ ηηο 

ηξεηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ ηνπ άξζ.2 παξ.2 ηεο πκβάζεσο εκπίπηεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ νπνία ζπζηήλε-

ηαη εκπξάγκαηε αζθάιεηα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην εζσηεξηθφ εθαξκνζηέν 

δίθαην θαζνξίδνληαο θαη ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκφ πνπ ζα ιάβεη σο δηεζλήο ε-

κπξάγκαηε αζθάιεηα. Δπίζεο, νη πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ζχζηαζεο 

κίαο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα ε χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο ζπλαίλεζεο 

ή δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ. Οκνίσο, ε πξνυπφζεζε εμνπζίαο δηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ εθ κέξνπο ηνπ 

πηζησηή, ππφ φξνπο πσιεηή θαη εθκηζζσηή πιεξνχληαη είηε βάζεη εζληθνχ θαλφλα 

δηθαίνπ ή ζησπεξά απφ ηηο απαηηήζεηο θαηαρψξηζεο θαη ηνπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο χκβαζεο. 

Σέινο ηα κε ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ή αζθάιεηεο πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ρσξίο θαηαρψξηζε, έλαληη άιισλ θαηαρσξεκέλσλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ πξέπεη λα είλαη 

δηθαηψκαηα ή αζθάιεηεο πνπ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο πνπ πξνβαίλεη ζηελ 

δήισζε έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη αζθαιεηψλ ηζνδχλακσλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

δηεζλψλ αζθαιεηψλ. 

πλεπψο, νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη ξεηά απφ ηελ χκβαζε ή βάζεη 

ησλ γεληθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο απηή ζηεξίδεηαη ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην εθαξ-

κνζηέν δίθαην. Δπίζεο έλδηθα βνεζήκαηα πνπ παξέρνληαη βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο ηεο 

χκβαζεο. 

10.2 Δθαξκνζηέν δίθαην 

 

Ζ χκβαζε εθαξκφδεη ηνλ βαζηθφ θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «νη αλαθν-

ξέο ζην εθαξκνζηέν δίθαην αθνξνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ πνπ εθαξ-

κφδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ δη-

θάδνληνο δηθαζηή» (lex fori) απνθεχγνληαο έηζη πξνβιήκαηα renvoi. 

Παξφηη ε χκβαζε απνθιείεη ηελ ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ κεξψλ λα θαζν-

ξίζνπλ κε ξεηή ζπκθσλία ην δίθαην πνπ ζα δηέπεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ην Πξσ-

ηφθνιιν απφ ηελ άιιε δίλεη ζηα κέξε ηελ δπλαηφηεηα απηή ππφ ηνλ φξν φηη ην πκ-
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βαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζηελ απαηηνχκελε δήισζε. πλεπψο, ηα δηθαζηήξηα 

ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο πνπ έρεη θάλεη ηελ δήισζε, ππνρξενχληαη λα εθαξκφ-

ζνπλ ηελ «ξήηξα επηινγήο  δηθαίνπ» αθφκε θαη αλ ην Κξάηνο ην δίθαην ηνπ νπνίνπ 

νξίζηεθε σο εθαξκνζηέν δελ έρεη νπδεκία ζρέζε κε  ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ην α-

ληηθείκελν ηνπ αεξνζθάθνπο ή ηελ ζπλαιιαγή. Ζ επηινγή ηνπ δηθαίνπ απφ ην θξάηνο 

ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηή απαηηεί αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξήηξαο θαη ησλ ζπ-

γθεηκέλσλ απηήο. 

ε πεξίπησζε ειιείςεσο κίαο γεληθήο αξρήο, ην δίθαην πνπ ζα δηέπεη ηα ε-

κπξάγκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν θαλφλα ζχγθξνπζεο 

λφκσλ ν νπνίνο (α) γηα αληηθείκελα αεξνζθάθνπο εθαξκνζηέν ζα είλαη είηε ην δίθαην 

ηνπ ηφπνπ(lex situs) είηε ην δίθαην λενιφγεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο (lex registry), β) επί 

εθρψξεζεο ζπλδεφκελσλ δηθαησκάησλ  εθαξκνζηέν ζα είλαη είηε ην δίθαην ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε είηε ην δίθαην ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ εθρσξεηή ή ηνπ ηφπνπ 

φπνπ αζθεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ, γ) γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή 

ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο λενιφγεζεο, δ) ζε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο ην δίθαην ηνπ 

ηφπνπ φπνπ έιαβαλ ρψξα ε θχξηα δηαδηθαζία, ε) γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θπξίσο σο πξνο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ην δίθαην 

ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθήζεθε ην έλδηθφ βνήζεκα. 

 

11. Σν εθαξκνζηέν ειιεληθφ δίθαην σο πξνο ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

11.1.1 ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ζρεηηθά κε αεξν-

ζθάθε θαη νη θαηαρσξήζεηο δηθαησκάησλ θαη βαξψλ επί απηψλ δηελεξγνχληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) 
158

. Ο ηξφπνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ 

απφ ηελ ΤΠΑ θαζνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν θαζφζνλ δελ έρεη αθφκε 

εθδνζεί, έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ ηεξείηαη βηβιίν δηεθδηθήζεσλ αεξνζθαθψλ θαη θη-

λεηήξσλ θαη βηβιίν κηζζψζεσλ αεξνζθαθψλ απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπν-

ξίαο. Οη ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο γίλνληαη ζην γεληθφ κεηξψν. Σα βηβιία ππνζεθψλ 

                                                
158 χκθσλα κε ην άξζ.1 ηνπ Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ ζηελ ΤΠΑ ηεξνχληαη ηα θάησζη βη-

βιία: (α) κεηξψν ειιεληθψλ αεξνζθαθψλ (β) κεηξψν θηλεηήξσλ ειιεληθψλ αεξνζθαθψλ (γ) κεηξψν 

αεξνζθαθψλ αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο (δ) κεηξψν θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο (ε) 

βηβιίν ππνζεθψλ αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ (β) βηβιίν θαηαζρέζεσλ αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ (γ) 

βηβιίν δηεθδηθήζεσλ αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ (δ)βηβιίν κηζζψζεσλ αεξνζθαθψλ. Γηα ηα αληαιια-

θηηθά δελ ηεξείηαη δηαθνξεηηθφ βηβιίν. 
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είλαη δεκφζηα θαη πξνζηηά ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ ζέιεη λα ηα ζπκβνπιεπ-

ηεί
159

. Ζ ππνζήθε πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ λενιφγεζεο ηνπ 

αεξνζθάθνπο 
160

.   

Ζ ππνζήθε εθηείλεηαη επί ηνπ αεξνζθάθνπο, ηνπο θηλεηήξεο θαη αλ δελ ππάξ-

ρεη αληίζεηε ζπκθσλία ζηα παξαξηήκαηα ηνπ
161

. Δπίζεο, ππνζήθε κπνξεί λα ζπζηα-

ζεί θαη επί αεξνζθάθνπο ππφ θαηαζθεπή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αεξνζθάθνο έρεη 

θαηαρσξεζεί ζην νηθείν κεηξψν 
162

. Οη θηλεηήξεο πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην 

αεξνζθάθνο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν άιιεο ππνζήθεο εθφζνλ έρεη θα-

ηαρσξεζεί ζην νηθείν κεηξψν 
163

. 

ην ειιεληθφ εκπξάγκαην δίθαην ππάξρνπλ δχν ηχπνη ππνζεθψλ, ήηνη ε απιή 

θαη ε πξνλνκηαθή ππνζήθε. Ο δαλεηζηήο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο απιήο ππνζήθεο κε 

κνλνκεξή έγγξαθε δήισζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αεξνζθάθνπο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην 

βηβιίν ππνζεθψλ 
164

. Αληηζέησο γηα ηελ ζχζηαζε πξνλνκηαθήο ππνζήθεο απαηηείηαη 

ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ε νπνία θαηαρσξείηαη κφλν γηα αεξνζθάθε κε κέγηζην 

βάξνο απνγείσζεο πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο επηαθφζηα ρηιηφγξακκα 
165

. 

Ζ απιή ππνζήθε θαηαηάζζεηαη πξνλνκηαθά έλαληη κεηαγελέζηεξσλ απιψλ ή 

πξνηηκψκελσλ ππνζεθψλ θαη έλαληη αλαζθάιηζησλ απαηηήζεσλ. Ο εμαζθαιηζκέλνο 

κε απιή ππνζήθε δαλεηζηήο δελ δηθαηνχηαη λα πσιήζεη νχηε λα αλαιάβεη ηελ δηαρεί-

ξηζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Αληηζέησο, ν εμαζθαιηζκέλνο κε πξνλνκηαθή ππνζήθε δα-

λεηζηήο δηθαηνχηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ηνπ θαηαζηεί απαηηεηή θαη ιεμη-

πξφζεζκε ή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε γηα ηελ πξνλν-

κηαθή ππνζήθε λα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ αεξνζθάθνπο
166

. 

Ζ θαηάηαμε ησλ ελππφζεθσλ δαλεηζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο δειαδή ζχκθσλα κε ηελ εκέξα εγγξαθήο ηεο ππνζήθεο ζην 

                                                
159 Άξζ.1339 ΑΚ 

160 Άξζ. 108 παξ.3 Π.Γ.7/1931 

161  Άξζ. 51 ΚΑΓ 

162 Άξζ.52 ΚΑΓ 

163 Άξζ.53 παξ.1 ΚΑΓ 

164 Άξζ.50 παξ.1 ΚΑΓ 

165
 Άξζ. 58 ζε ζπλδ. κε άξζξν 65 ΚΑΓ 

166 Άξζ. 57 ΚΑΓ 
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βηβιίν ππνζεθψλ. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εγγξαθεί ηελ ίδηα εκέξα πεξηζζφηεξεο 

ππνζήθεο θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα ηάμε θαη ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο 
167

. 

Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ππνζήθεο αεξνζθαθψλ πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ ξπζκίδνληαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. χκθσλα κε ην άξζξν 973 ηνπ ΑΚ «ε ππνζήθε απνηειεί δηθαί-

σκα πνπ παξέρεη άκεζε θαη απφιπηε εμνπζία πάλσ ζην πξάγκα»  

ην πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ην αεξνζθάθνο κπνξεί λα απν-

ηειέζεη αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσ-

ζεο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν θαη εγγξάθεηαη ζην κεηξψν αεξνζθαθψλ θαη 

ζηα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 
168

 

Σν άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 1665/1986 «πεξί ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» επηηξέ-

πεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θνξέα ν νπνίνο ζέιεη λα απνθηήζεη ηελ ρξήζε ηνπ αεξνζθά-

θνπο γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ εμνπιηζκφ ηνπ λα απεπζπλζεί ζε κία εηαηξία ρξεκαηνδν-

ηηθήο κίζζσζεο. Ζ εηαηξία ζα αγνξάζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ζα εηζάγεη απφ ην ε-

μσηεξηθφ ην ζπγθεθξηκέλν αεξνζθάθνο πνπ επηζπκεί ν κηζζσηήο. ζην φλνκα ηνπ ηε-

ιεπηαίνπ θαη παξαρσξψληαο ζε απηφλ ηελ θαηνρή ηνπ αεξνζθάθνπο. Ο κηζζσηήο π-

πνρξενχηαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο λα θαηαβάιιεη ην 

ζπκθσλεζέλ κίζζσκα ζηνλ εθκηζζσηή θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκθσλεκέλεο δηάξ-

θεηαο ηεο ζχκβαζεο έρεη δηθαίσκα είηε λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε κε κνλνκεξή δή-

ισζε απεπζπληέα ζηνλ εθκηζζσηή είηε λα αλαλεψζεη ηελ κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξφ-

λν θαηαβάιινληαο ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα είηε λα αγνξάζεη ην κηζζσκέλν αληηθείκε-

λν έλαληη ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο. Αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαη θηλεηφ πξάγκα πνπ αλήθε ζηελ πξνεγνχκελε θπξηφηεηα 

ηνπ κηζζσηή θαη αγφξαζε ζηελ ζπλέρεηα ν εθκηζζσηήο 
169

.  Ζ ζπκθσλία επαλακί-

ζζσζεο (γλσζηή θαη σο ΄΄lease-back΄΄) επηηξέπεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θνξέα ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα πσιήζεη απηφ ζηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κε 

ηνλ φξν λα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ σο κηζζσηήο κε 

                                                
167 Άξζ.1272 ΑΚ 

168
 Άξζ. 11 παξ.2 Νφκνπ 2367/1995 

169 Άξζ.1 παξ.2 Ν.1665/1986  
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ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζψκαηνο 
170

. Έηζη ν κηζζσηήο απνθηά ηελ θα-

ηνρή ηνπ αεξνζθάθνπο κε ζθνπφ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο  

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

Ο κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην κηζζσκέλν αεξνζθάθνο ζχκθσλα 

κε ηελ ζπκθσλεκέλε ρξήζε. Δπίζεο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηπραίαο θαηαζηξνθήο ή ρεη-

ξνηέξεπζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

γηα απηφ ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην αεξνζθάθνο θαηά απηψλ ησλ θηλδχλσλ
171

. π-

λεπψο ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη φρη κφλν ηελ ρξήζε άιια θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάι-

ιεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο -σο εκπξάγκαηε αζθάιεηα- πξέπεη ε ζχκβαζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο λα θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο θαηνη-

θίαο ή έδξαο ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 
172

. Ζ έιιεηςε έγγξαθνπ 

ηχπνπ θαη ε έιιεηςε δεκνζηφηεηαο θαζηζηνχλ άθπξε ηελ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 
173

. 

11.1.2 Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη αλσηέξσ, σο 

πξνο ηελ θαηαρψξηζε έρεη πηνζεηήζεη ηελ λνκηθή πξνζέγγηζε ησλ δηθαηνδνζηψλ ηνπ 

common law δειαδή ην ζχζηεκα θαηάζεζεο ζεκεηψζεσο (notice-filing system) εθφ-

ζνλ ζθνπφο ηεο θαηαρψξηζεο είλαη φρη ε ζχζηαζε δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

αιιά ε εμαζθάιηζε πξνηεξαηφηεηαο ηνπο έλαληη άιισλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ ζην ίδην 

πξάγκα.  

ε αληίζεζε ε Διιάδα, φπσο άιισζηε ε πιεηνςεθία ησλ Ζπεηξσηηθψλ Κξα-

ηψλ, έρεη πηνζεηήζεη ην «ζχζηεκα θαηαζέζεσο εγγξάθσλ» ( document-filing system). 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο είλαη κεηαμχ άιισλ φηη νη ρξήζηεο ζεσ-

ξνχλ σο κεγάιε επθνιία λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζπγθεληξσ-

κέλα  ζε έλα ηφπν. Δπίζεο, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη 
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γηα ελδερφκελε ζπλαιιαγή επί αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα πξνγελέ-

ζηεξεο ζπλαιιαγέο επί ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ 
174

.  

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ θαζηεξψλεη κία απηφλνκε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ε 

νπνία ζπζηήλεηαη είηε κε ζχκβαζε παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηα είηε κε ζπκθσλία 

πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο ή ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ ε-

κπξάγκαηε αζθάιεηα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ χκβαζε θαη φρη απφ ην εζληθά 

δίθαηα. Παξφια απηά ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

λνκηθή βάζε ηεο δηεζλνχο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. 

Αληηζέησο, ζην ειιεληθφ εκπξάγκαην δίθαην ηζρχεη ε «αξρή ηνπ θιεηζηνχ α-

ξηζκνχ» (numerus clausus) ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, κε ζπλέπεηα λα ραξα-

θηεξίδνληαη σο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα κφλν φζα ξεηψο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 973 

ηνπ ΑΚ. Ο ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ ππνζήθε σο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο 

θαη ηεο ζπκθσλίαο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο, σο ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο δηαπλέεη ε-

ληφλσο ην ειιεληθφ εκπξάγκαην δίθαην 
175

. 

πλεπψο, ζπκθσλίεο παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο ή ζπκθσλίεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ εκπξάγκαηεο α-

ζθάιεηεο. Ζ έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο επηθχιαμεο θπξηφηεηαο είλαη ζπλεπψο ζηελφηεξε 

ζην ειιεληθφ δίθαην απφ φ,ηη ζηελ χκβαζε εθφζνλ ε παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο 

εμαζθαιίδεη κφλν ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο αγνξαπσιεζίαο πνπ πξέπεη λα θαηα-

βάιιεη ν αγνξαζηήο . 

ην Διιεληθφ Γίθαην ε εθηέιεζε ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ γίλεηαη κφλν 

δπλάκεη εθηειεζηψλ ηίηισλ. Σα έγγξαθα πνπ ζπληζηνχλ εθηειεζηνχο ηίηινπο είλαη νη 

ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα θαη νη αιινδαπνί 

ηίηινη πνπ θεξχρζεθαλ εθηειεζηνί ζηελ Διιάδα 
176

. Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο πνπ 

δηαζέηεη πξνηηκψκελε ππνζήθε κπνξεί φηαλ ε απαίηεζε ηνπ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε 

θαη απαηηεηή λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην αεξνζθάθνο ρσξίο αλάγθε έθδνζεο δηθα-

ζηηθήο απφθαζεο εθφζνλ ε ππνζήθε επί ηνπ αεξνζθάθνπο έρεη ζπζηαζεί κε ζπκβν-

ιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

Έλα απφ ηα επίκαρα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζε ηνπο λνκηθνχο ησλ επεηξσηη-

θψλ δηθαίσλ είλαη ε θχζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο ην 
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νπνίν  θαίλεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ζπζηεκάησλ.
177

 Οη ακθηβνιίεο απηέο εληζρχνληαη κε 

ηελ δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέπεη ην Πξσηφθνιιν γηα ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ έ-

ρνπλ δήισζε λα πξνζζέζνπλ ζηα έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ άζξ.13 ηελ πψιεζε αληηθεη-

κέλνπ αεξνζθάθνπο 
178

. Οκνίσο, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε απηνχ σο 

κνξθήο αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ. Σν Πξσηφθνιιν ησλ Αεξνζθαθψλ, επηηξέπεη ζηα 

Κξάηε κέξε λα πξνζζέζνπλ ζηα έλδηθα βνεζήκαηα ηνπ άξζ.13 ηελ πψιεζε ηνπ αληη-

θεηκέλνπ αεξνζθάθνπο, έλα δήηεκα πνπ πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο θαηά ηελ Γη-

πισκαηηθή πλδηάζθεςε ηνπ Κέηπ Σάνπλ εθφζνλ ε πψιεζε ηνπ αεξνζθάθνπο είρε 

αξρηθψο ζπκπεξηιεθζεί ζηα έλδηθα βνεζήκαηα. Καηά ην ειιεληθφ δίθαην αζθαιηζηη-

θά κέηξα δηαηάζζνληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ δηθαησκάησλ ησλ 

δηαδίθσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή θξίζε ηεο δηαθνξάο ή ηελ ξχζκηζε κίαο θαηάζηαζεο 

πξνο απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή ιφγσ ζπλδξνκήο επείγνπζαο πεξίπησζεο
179

. 

Γελ ζεσξνχληαη ινηπφλ αζθαιηζηηθά κέηξα ηα κέηξα εθείλα πνπ άγνπλ ζηελ νξηζηηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηένπ δηθαηψκαηνο θαη πξνθαινχλ κφληκεο ζπλέπεηεο νη ν-

πνίεο είηε δελ κπνξνχλ λα  αλαηξαπνχλ αλ ππάξμεη αληίζεηε νξηζηηθή θξίζε είηε ε 

αλαηξνπή ηνπο απαηηεί ζεκαληηθέο δαπάλεο ή ηελ αβέβαηε ζχκπξαμε ηνπ αληηδίθνπ. 

Ζ πψιεζε ζπλεπψο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη θαηά ην ειιεληθφ δίθαην αληηθείκελν 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθφζνλ νδεγεί ζηελ νξηζηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο επί ηνπ πξάγκαηνο.                                         

Ζ Διιάδα έρεη επηθπξψζεη ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο (ΠΓ. 543/1970) γηα ηελ 

Γηεζλή Αλαγλψξηζε Γηθαησκάησλ επί Αεξνζθαθψλ δελ έρεη φκσο ππνγξάςεη ηελ 

χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ 
180

. 

 

12. Σν δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο γηα ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 

12.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγγιηθνχ δηθαίνπ. 
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Σν Αγγιηθφ δίθαην, θαηαιακβάλεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ αεξνζθαθψλ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ήηνη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε  πξνβιεςηκφ-

ηεηα θαη ε λνκηθή βεβαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη σο πξνο ην απνηέιεζκα ζην ρψξν ηνπ 

εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  ζεκειηψδεηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη- φπσο ε α-

παίηεζε γηα απηνχζηα εθπιήξσζε θαη ε έιιεηςε νπνηνπδήπνηε γεληθνχ θαζήθνληνο 

΄΄θαιήο πίζηεο΄΄ - ην θαζηζηνχλ κία απφ ηηο ειθπζηηθφηεξεο επηινγέο δηθαίνπ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν γηα αεξνζθάθε θαηαρσξεκέλα φζν θαη κε θα-

ηαρσξεκέλα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ιφγνπο ηεο ππεξεδαθηθήο εθαξκνγήο  ηνπ αγγιηθνχ εκπνξηθνχ δηθαίνπ έρνπλ παξνπ-

ζηαζηεί ζπλνπηηθά ζηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν ηεο 

Αγγιίαο θαη Οπαιίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο δηθαην-

δνζίαο ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
181

 

Βάζεη ηεο εθζέζεσο απηήο, ε ειαζηηθφηεηα ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, νθείιεηαη 

ζηε επρέξεηα ηνπ δηθαζηή λα δεκηνπξγεί δίθαην θαη ζηελ αξρή ηνπ ΄΄δηθαζηηθνχ πξν-

εγνχκελνπ (doctrine of precedence) φπσο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αθακςία ησλ λν-

κνζεηηθψλ θεηκέλσλ. Οη δηθαζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εξκελεχνπλ ηα λνκνζε-

ηήκαηα ή λα δεκηνπξγνχλ θνηλνδίθαην κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ εκπνξίνπ. Ζ Αγγιία επηθχξσζε ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σά-

νπλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 θαη ηα θείκελα-κέζα ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηελ  1ε Ννεκ-

βξίνπ ηνπ 2015. Δπέθηεηλε επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ ζηα 

λεζηά Κέηκαλ  ην νπνίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν γηα ηελ ππεξάθηηα ρξεκαην-

δφηεζε. 

 

12.2  χζηεκα Καηαρψξηζεο ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ. 

 

Μία απφ ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ  πξνζσπηθή ηδηνθηεζία- ζε αληίζεζε κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία -είλαη κεηαμχ ησλ 

εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ  θαη ησλ ζπκθσληψλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο  ή άιισο 

«νηνλεί εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ» (΄΄quasi-security’’ interests). 
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Ζ Αγγιία αλήθεη ζηηο δηθαηνδνζίεο φπνπ δηαηεξείηαη ν παξαδνζηαθφο θνξκα-

ιηζκφο σο πξνο ηηο  αζθαιηδφκελεο ζπλαιιαγέο. πλεπψο, ζηηο αζθαιηζκέλεο απαη-

ηήζεηο δελ εκπίπηνπλ νη ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη νη ζπκθσλίεο ρξε-

καηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηηο νπνίεο ηα ζπκθέξνληα ηνπ πηζησηή δηαζθαιίδνληαη κέζσ 

ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ζην αληηθείκελν ν νπνίνο είλαη εθηειεζηφο κε ηελ ιχζε ηεο 

ζπκβάζεσο. Σν αγγιηθφ δίθαην ρσξίδεη ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζε εθείλεο πνπ 

ζπζηήλνληαη είηε ζπκβαηηθά είηε εθ λφκνπ. Oη ζπκβαηηθά παξαρσξνχκελεο εκπξάγ-

καηεο αζθάιεηεο θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο κνξθέο νη νπνίεο ππφθεηληαη 

ζηελ αξρή ηνπ θιεηζηνχ αξηζκνχ (numerus clausus) :ην ελέρπξν, ηελ ππνζήθε, ζπκ-

βαηηθφ δηθαίσκα επίζρεζεο θαη ηα βάξε. Αληηζέησο, νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εθ λφκνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ελ ιφγσ αξρή. 

Oη ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ: α) ηηο ζπκθσλίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο ηαθηήο πξνζεζκίαο (finance leases) β) ηηο ζπκθσλίεο 

πσιήζεσο κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο (conditional sales agreements), γ) ηηο ζπκβά-

ζεηο εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο (hire-purchase agreements) θαη δ) ξήηξεο πα-

ξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο (retention of title clauses). Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελ 

ιφγσ ζπκθσληψλ, είλαη ε παξφκνηα νηθνλνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία δεδνκέλνπ φηη ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ παξέρεη ηελ πίζησζε δηαηεξεί δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζηελ πξάμε απνθηήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε κε 

ηελ παξερφκελε πίζησζε
182

 . Παξφια απηά, ε Αγγιία ιφγσ ηεο θνξκαιηζηηθήο ηεο 

πξνζέγγηζεο, δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνξθψλ θαη φρη 

ζηελ φκνηα νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία απηψλ κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη ηηο ε-

κπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαη ηηο ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο κε ηξφπν δηάθνξν 

σο πξνο ην δήηεκα ηεο θαηαρψξηζεο. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ  ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πηνζεηείηαη απφ ηηο πε-

ξηζζφηεξεο δηθαηνδνζίεο ηνπ common law θαη θπξίσο κε ην άξζξν 9 ηνπ Δληαίνπ Δ-

κπνξηθνχ Κψδηθα ησλ ΖΠΑ, ν νπνίνο θαιχπηεη ππφ επξεία έλλνηα ηηο αζθαιηζκέλεο 

απαηηήζεηο
183

 H Nνκηθή Δπηηξνπή ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο, αξρηθψο ππνζηήξημε 

θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ κε ην επηρείξεκα αλαγθαηφηεηαο πιε-
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ξνθφξεζεο ησλ πηζησηψλ θαη αγνξαζηψλ νη νπνίνη ζπλαιιαζζφκελνη κε κία επηρεί-

ξεζε πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία απηήο θαη πνηα αλήθνπλ αθφκε 

ζηνπο πξνκεζεπηέο δπλάκεη ζπκθσληψλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκη-

θήο κίζζσζεο ηαθηήο πξνζεζκίαο ή εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο 
184

 .Οκνίσο, ε  

Δπηηξνπή πξφηεηλε φηη πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαη νη δηαρεηξηζηηθέο κηζζψζεηο (op-

erational leases) κε ρξνληθή δηάξθεηα άλσ ηνπ ελφο έηνπο πνπ δελ έρνπλ εμαζθαιηζηη-

θφ ζθνπφ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ επί ησλ πεξηνπζηα-

θψλ ζηνηρείσλ. Σειηθψο φκσο ε Δπηηξνπή ππνρψξεζε απφ ηελ αξρηθή ηεο πξφηαζε 

θαζφζνλ νη ρξεκαηνδφηεο θαη νη επαγγεικαηίεο εμέθξαζαλ αλεζπρία γηα ηελ πνιπ-

πινθφηεηα εηζαγσγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα παξακέλεη ην αγγιηθφ δίθαην κε έλα αβέβαην ζχζηεκα 

δεδνκέλνπ φηη  νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο δελ θαηαρσξνχληαη παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην δηθαζηήξην επαλαραξαθηεξίζεη απηέο σο αζθαιηζκέλεο ζπλαιιαγέο.Tα αγγιη-

θά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε δνκή ησλ επίκαρσλ ζπκθσληψλ 

πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο αλαηξέρνπλ ζηελ έξεπ-

λα εθιεπηπζκέλσλ δνκψλ πσιήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ/ζπκθσληψλ 

επαλαγνξάο (buy –back agreements) ή ζπκθσληψλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο επί πε-

ξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη: ην δηθαί-

σκα ηνπ νθεηιέηε λα επαλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ, ν ζπλππνινγηζκφο νπνηνπδήπνηε θέξδνπο απνθφκηζε ν πηζησηήο 

απφ ηνλ ξεπζηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε κε απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε 

απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ειιείςεηο θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Σα Αγγιηθά δηθαζηήξηα εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ φηη ε επίκαρε ζπκθσλία πεξηέ-

ρεη ηα σο άλσ ραξαθηεξηζηηθά ηελ ραξαθηεξίδνπλ εθ λένπ σο εκπξάγκαηε αζθάιεηα 

ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο. ηελ πξάμε φκσο ν επαλαραξα-

θηεξηζκφο ησλ επίκαρσλ ζπκθσληψλ είλαη άλεπ ζεκαζίαο εθφζνλ ζπλήζσο ζα έρεη 

παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηαρψξηζεο  ηνπο ( 21 εκέξεο  απφ ηελ ζχζηαζε ηνπο). πλε-

πψο, ην  Αγγιηθφ δίθαην έρεη κία θπθιηθή δνκή, δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ κία  δηαηεξεί 

ηελ επίζεκε δηάθξηζε κεηαμχ «εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ» θαη «νηνλεί-εκπξάγκαησλλ 

                                                
184

  Nνκηθή Δπηξνπή ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο Company Security Interests. A Consultative Report 

(2004), 1.01. 
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αζθαιεηψλ αληηκεησπίδνληαο απηέο θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

θαηαρψξηζεο ηνπο ελψ απφ ηελ άιιε δηεξεπλά ηελ νπζία ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηoλ θαηάιιειν ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ θα-

ηαρψξηζε ηνπο ή φρη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ, ην Αγγιηθφ δίθαην δηαθξίλεη αλάκεζα ζε αζθάιεηεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ 

νθεηιέηε δπλάκεη ζπκθσλίαο παξνρήο εκπξάγκαηε  αζθάιεηαο, αζθάιεηεο πνπ παξέ-

ρνληαη ζηνλ ππφ φξνπο πσιεηή βάζεη ζπκθσλίαο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη α-

ζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή βάζεη ζπκθσλίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσ-

ζεο
.
185

 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, ην Αγγιηθφ δίθαην, ηαμηλνκεί ηηο ππνζήθεο ή ηα βάξε 

επί  αεξνζθαθψλ πνπ παξαρσξνχληαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο δαλείνπ. ηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζεη ηηο ζπκθσλίεο εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο (hire 

purchase agreements) ηηο ζπκθσλίεο πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο θαη ηηο ρξε-

καηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο ηαθηήο πξνζεζκίαο (finance lease). 

Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ζπκθσλίεο εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο απφ 

ηηο ζπκθσλίεο πψιεζεο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο είλαη φηη ζηηο πξψηεο ν κηζζσηήο 

έρεη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ αεξνζθάθνπο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ ηηκή-

καηνο ελψ ζηηο πσιήζεηο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα α-

γνξάζεη απηφ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο  .
186

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο ηαθηήο πξνζεζκίαο ζπλεπάγνληαη ζπλήζσο 

ηελ εθκίζζσζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ κηζζσηή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκη-

θήο δσήο απηνχ. Ο εθκηζζσηήο, παξακέλεη εηθνληθφο δηθαηνχρνο ελψ ν κηζζσηήο εί-

λαη ν πξαγκαηηθφο θχξηνο ηνπ αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππν-

ρξεψζεηο θαη απνιακβάλεη αληηζηνίρσο φιεο ηηο απνιαβέο πνπ πεγάδνπλ απφ ην δη-

θαίσκα θπξηφηεηαο επί ηνπ αεξνζθάθνπο . πλεπψο, ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ ελ 

ιφγσ ζπκθσληψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε ή κε δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπ αε-

ξνζθάθνπο.  Δηδηθφηεξα, αλ ε ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ πξνβιέπεη δπλαηφηεηα ή ππν-

ρξέσζε αγνξάο ηνπ αεξνζθάθνπο ζα ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε κίζζσζεο, αλ πε-

ξηέρεη δηθαίσκα αγνξάο ζα πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο 

                                                
185 Άξζξν 2 παξ. 2 εδ΄α, εδ΄β θαη εδ΄γ αληίζηνηρα. 

 
186 Leloudas G. The Law of England…, φ.π, ζει.83 
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ελψ ηέινο αλ πξνβιέπεη ππνρξέσζε αγνξάο ζα πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πψιεζεο κε 

παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο
187

. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο 

δελ επηηεινχλ εμαζθαιηζηηθφ ζθνπφ θαζφζνλ κεηαβηβάδνληαη δηθαηψκαηα θαηνρήο 

θαη φρη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί ηνπ αεξνζθάθνπο γηα έλα κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο απηνχ.
188

 πλεπψο, ν εθκηζζσηήο απνθηά ηελ θπξηφηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο πξηλ 

ηελ απφζβεζε ηεο αμίαο ηνπ εθκηζζσκέλνπ αεξνζθάθνπο, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ 

δηαδνρηθψλ κηζζψζεσλ ζε δηάθνξνπο κηζζσηέο. O εθκηζζσηήο έρεη ηελ θξνληίδα ηεο 

αζθάιηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εθκηζζσκέλνπ θαη δηαηξέρεη ηειηθψο ηνλ θίλδπλν λα 

κελ απνθνκίζεη θέξδε απφ ηα κηζζψκαηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ .
189

 

πλεπψο, ζχκθσλα κε ην Αγγιηθφ δίθαην, κφλν νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπ  άξζξνπ 2 παξ. 2 ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ ηεινχλ ππφ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο ελψ νη ζπκθσλίεο κε επηθχιαμε θπ-

ξηφηεηαο, ζπκθσλίεο εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο κηζζψζεηο δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα εθνχζην ή ππνρξεσηηθφ θαζεζηψο 

εθηφο αλ επαλαραξαθηεξηζηνχλ απφ ην δηθαζηήξην σο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. Ζ ε-

θαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ ζην Αγγιηθφ δίθαην δπλάκεη ησλ Καλνλη-

ζκψλ 2015 γηα ηηο ΄΄Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ αεξνζθαθψλ΄΄, 

εληζρχεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ θαζεζηψηνο θαζφζνλ φιεο νη αλαθεξφκελεο αζθάιεηεο 

θαηαρσξνχληαη ζην Γηεζλέο Νενιφγην. 

 

12.3 Πνιιαπιφηεηα κεηξψσλ γηα θαηαρψξηζε εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ. 

 

Σν ζχζηεκα θαηαρψξηζεο ζηελ αγγιηθή έλλνκε ηάμε, σο κέζνδνο ηζρχνο ησλ 

εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ έλαληη ηξίησλ, πάζρεη αξθεηψλ αδπλακηψλ ιφγσ ηεο πνι-

ιαπιφηεηαο ησλ κεηξψσλ, ησλ αβέβαησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαρψξηζεο θαη ηελ 

έιιεηςε εζληθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο επαπεηινχκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε 

θαηαρψξηζεο ησλ αζθαιεηψλ. Πνιιά απφ ηα κεηξψα ελεξγνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

                                                
187 Beale H.,  θ.α,. Σhe Law of Security…φ.π,.7.45 

188 Hanley D. Aircraft Operating Leasing: A Legal and Practical Analysis in the Context of Public and 

International Air Law (2012), Ch.2 

189
 Celestial Aviation Trading 71 Limited v Paramount Airways Private Ltd [2010] EWHC 185 

(Comm), [2011] 1All ER (Comm) 259, [2011] 1 Lloyd’s Rep.9, 54. 
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θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ελψ νξηζκέλνη ηχπνη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ πξέπεη λα 

θαηαρσξεζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κεηξψα 
190

. Oη δηθαηνχρνη εκπξάγκαησλ α-

ζθαιεηψλ ππνρξενχληαη λα θαηαρσξήζνπλ απηέο ηφζν ζην Μεηξψν Τπνζεθψλ  Αε-

ξνζθαθψλ φζν θαη ζην Μεηξψν Βαξψλ ηεο Δηαηξίαο.  

  ην Μεηξψν Τπνζεθψλ Αεξνζθαθψλ, θαηαρσξνχληαη κφλν εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί επί αεξνζθαθψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο, λενιν-

γεκέλα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνο εμαζθάιηζε δαλείνπ ή άιιεο πνιχηηκεο αληηπα-

ξνρήο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαρψξηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ θαηαρσξνχληαη 

ζην ελ ιφγσ Μεηξψν εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζε πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ νθεηιέηε (floating charges) ζπλεπψο νχηε νη ππνζήθεο πνπ θαιχπηνπλ εθεδξη-

θνχο θηλεηήξεο ή άιια αληαιιαθηηθά ζε απηνχο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ππνζήθε 

πνπ έρεη ζπζηαζεί κφλν επί θηλεηήξσλ ή άιισλ αληαιιαθηηθψλ δελ πιεξνί ηηο πξνπ-

πνζέζεηο πξνο θαηαρψξεζε.
191

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φκσο θαη ε αληίζεηε άπνςε.
192

Ζ 

ππνζήθε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Τπνζεθψλ Αεξνζθαθψλ έρεη πξνηε-

ξαηφηεηα έλαληη κε θαηαρσξεκέλσλ ππνζεθψλ ή άιισλ εκπξάγκαησλ βαξψλ επί ηνπ 

ίδηνπ αεξνζθάθνπο ελψ ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ δχν θαηαρσξεκέλσλ ππνζε-

θψλ επί ηνπ ίδηνπ αεξνζθάθνπο ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρψ-

ξηζεο ηεο πξψηεο εμ απηψλ. Οη ζρεηηθέο κε ηελ πξνηεξαηφηεηα γλσζηνπνηήζεηο θαηα-

ρσξνχληαη ζην Μεηξψν θαη πξέπεη εληφο 14 εκεξψλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ππνζήθεο 

θαη λα θαηαρσξεζνχλ. Ζ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θαηαρσξεκέλσλ ππνζε-

θψλ πξνζδηνξίδεηαη αλαδξνκηθψο, κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο γλσ-

ζηνπνίεζεο πεξί πξνλνκηαθψλ δηθαησκάησλ. Δπίζεο, ε  ππνζήθε πνπ θαηαρσξήζεθε 

κε γλψζε ηπρφλ πξνγελέζηεξεο κε θαηαρσξεκέλεο ππνζήθεο έρεη πξνηεξαηφηεηα έ-

λαληη ηεο πξνγελέζηεξεο ππνζήθεο. 
193

 

Σέινο, εηζάγεηαη κία εμαίξεζε ζην σο άλσ ζχζηεκα πξνηεξαηνηήησλ θαζφζνλ 

ηα «δηθαηψκαηα θαηαθξάηεζεο επί αεξνζθαθψλ ιφγσ κε θαηαβιεζέλησλ πνζψλ επί 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζρέζε κε ην αεξνζθάθνο ή δηθαηψκαηα παξαθξά-

ηεζεο αεξνζθαθψλ πνπ πεγάδνπλ απφ Πξάμε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, έρνπλ πξνηεξαηφηε-

                                                
190 McKendrick E…Goode on Commercial Law…φ.π., ζει.692-693 

191 Beale  H θ.α. The Law of Security…, φ.π., 14-51. 

192 Edmunds J. « Mortagages of Aircraft» in I Davies (ed), Security Interests in Mobile Equipment 

(2002), 145,148. 

193  Leloudas G. The Law of England…, φ.π, ζει 87 
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ηα έλαληη φισλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ ππνζεθψλ ή άιισλ εκπξάγκαησλ βαξψλ πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί ή θαηαρσξεζεί πξηλ ή κεηά απφ απηέο». εκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψ-

καηα θαηαθξάηεζεο θαη δηθαηψκαηα παξαθξάηεζεο δελ είλαη θαηαρσξεηέα ζχκθσλα 

κε ην παξφλ ζχζηεκα. 

 ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε ππνζήθε έρεη παξαρσξεζεί απφ Δηαηξίεο, ην Αγ-

γιηθφ δίθαην επηβάιιεη ηελ θαηαρψξηζε απηψλ θαη ζην Βηβιίν Βαξψλ ηεο Δηαηξίαο κε 

βάζε ην φλνκα ηνπ νθεηιέηε.  Ζ έιιεηςε  θαηαρψξηζεο ηεο ππνζήθεο ζην ελ ιφγσ 

κεηξψν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη σο πξνο ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην Βηβιίν Τπν-

ζεθψλ Αεξνζθαθψλ θαζφζνλ ηελ θαζηζηά άθπξε έλαληη νπνηνδήπνηε πηζησηή, εθθα-

ζαξηζηή ή δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο 
194

Ζ ππνζήθε, αληηζέησο, πνπ έρεη θαηαρσξεζεί 

θαη ζηα δχν κεηξψα θαηαηάζζεηαη πξνλνκηαθά έλαληη ησλ ππνζεθψλ πνπ εγγξάθν-

ληαη ζε δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελππφζεθνπ νθεηιέηε αθφκε θαη φηαλ νη 

ηειεπηαίεο πεξηέρνπλ ξήηξα ελερχξνπ ε νπνία είλαη γλσζηή ζηνλ επφκελν ελππφζεθν 

δαλεηζηή. Λακβαλνκέλνπ ππφςε, φηη ηα floating charges-mortgages πνπ παξαρσξνχ-

ληαη κφλν επί αληαιιαθηηθψλ,  δελ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Τπνζεθψλ Αεξν-

ζθαθψλ, θάζε ππνζήθε ζηνλ ελ ιφγσ αεξνζθάθνο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπ (ε νπνία 

είλαη θαηαρσξεηέα) ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ floating charges. H επηθχξσζε 

ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ εληζρχεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, δεκη-

νπξγψληαο έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα ηηο θαηαρσξίζεηο θαη ηελ δηαπίζησζε ησλ δηθαη-

σκάησλ πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο, ηφζν ησλ εκπξάγκαησλ φζν θαη νηνλεί εκπξάγ-

καησλ αζθαιεηψλ επί αεξνζθαθψλ ή θηλεηήξσλ ζην Γηεζλέο Νενιφγην θαζψο θαη  ε 

χπαξμε ελφο κφλν κεηξψνπ απινπνηεί ηoπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη  εληζρχεη ηελ  

εκπηζηνζχλε ησλ ρξεκαηνδνηψλ θαη αγνξαζηψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλαι-

ιαγήο. Παξφηη, πξνβιήζεθαλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ηζρχνληνο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ, αγγιηθνχ θαζε-

ζηψηνο θαηαρψξηζεο ησλ ππνζεθψλ επί αεξνζθαθψλ, αιεζέο είλαη φηη ε πνιχπινθε 

θαη φρη θαζνιηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο  είρε πεξηζψξηα βει-

ηίσζεο απφ ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε κέρξη ηφηε α-

πνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νθείιεην θπξίσο ζηελ εκπεηξία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

                                                
194  Βeale H. θ.α. The Law of Security…φ.π., 14-57. 
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θαη  ησλ δηθεγφξσλ ηνπο.
195

 Παξφια απηά, ην Αγγιηθφ Μεηξψν Τπνζεθψλ Αεξν-

ζθαθψλ παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ ζην 

Αγγιηθφ δίθαην.  

Καηαξρήλ, δελ πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε εγγξαθήο κίαο δηεζλνχο ε-

κπξάγκαηεο αζθάιεηαο θαη ηα κέξε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ εγρψξηα ιχζε. 
196

Κα-

ηά δεχηεξνλ, ν Καλνληζκφο 23 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί Δμνπιη-

ζκνχ Αεξνζθαθψλ (χκβαζε Κέηπ Σάνπλ) ησλ Καλνληζκψλ ηνπ 2015, πξνβιέπεη φηη 

«ηπρφλ πξφζζεηα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ηνλ εθαξκν-

ζηέν λφκν [...] κπνξνχλ λα αζθνχληαη ζην κέηξν πνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηα κε δηα-

ηάμεηο [...] ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο ή ηε ζχκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ». 

Aπφ ηελ άπνςε απηή, ε δηαηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη α-

παξαίηεηε «εάλ νη πηζησηέο επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλδηθα βνεζήκαηα πνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα εζληθέο 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, νη απαηηήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελ 

ιφγσ εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα πιεξνχληαη».
197

 Δπηπιέ-

νλ, νη Καλνληζκνί ηνπ 2015 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί Κηλεηνχ 

Δμνπιηζκνχ Αεξνζθαθψλ, πξνβιέπνπλ φηη ην άξζξν 859Α ηνπ Νφκνπ Πεξί Δηαηξηψλ 

ηνπ 2006 ζρεηηθά κε ην Μεηξψν Βαξψλ Δηαηξηψλ, «δελ ζα εθαξκφδεηαη γηα βάξε πνπ 

είλαη δηεζλείο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο», απνδεζκεχνληαο prima facie ηα κέξε απφ ηελ 

ελ ιφγσ πξφζζεηε απαίηεζε. Όκσο, αλ κε ηελ ζπκθσλία παξνρήο εκπξάγκαηεο α-

ζθάιεηαο ζπζηήλεηαη βάξνο επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα θαηαρσξηζηεί δπλάκεη ηνπ 859 Α, ην βάξνο απηφ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα θα-

ηαρσξείηαη  ζην Mεηξψν Βαξψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηνλ ζπλήζε ηξφπν, αλεμαξηήησο 

αλ είλαη ή φρη επίζεο δηεζλήο εκπξάγκαηε αζθάιεηα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα δχν 

ιφγνπο. Καηά πξψηνλ, ε έιιεηςε θαηαρψξηζεο κίαο θαηαρσξεηέαο αζθάιεηαο ζην 

                                                
195  Department for Business «Innovation and Skills» Call for evidence: full list of responses. Conven-

tion on International  Interests in Mobile Equipment and Protocol thereto on Matters Specific to Air-

craft Equipment (2010). 

 

196 Department for Businesss «Ηnnovation and Skills» The International Interests in Aircraft Equipment 

(Cape Town Convention) Regulations 2015. Draft Guidance (2015), 25. 

197
 White and Case. «UK Ratification of the Cape Town Convention» (2015 available at 

http://www.whitecase.com/publicationss/article/uk-ratification-cape-town-convention. 

http://www.whitecase.com/publicationss/article/uk-ratification-cape
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Μεηξψν Δηαηξψλ ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ αθπξφηεηα ηεο αζθάιεηαο έλαληη ηνπ 

ζπλδίθνπ ηεο πησρεχζεσο σο δήηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ Αγγιηθνχ δηθαίνπ, αιιά επίζεο 

έρεη σο απνηέιεζκα ην ππνθείκελν ρξένο πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ εκπξάγκαηε 

αζθάιεηα λα θαζίζηαηαη άκεζα πιεξσηέν. Καηά δεχηεξνλ, ε δηπιή θαηαρψξηζε δηεπ-

θνιχλεη ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή λα έρεη πξφζβαζε ηφζν ζηα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ φζν θαη ζε εθείλα πνπ ηζρχνπλ κε 

βάζε ην εζσηεξηθφ Αγγιηθφ δίθαην. 

 

 12.4 Δθηέιεζε εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

 

Ο εκπνξηθφο πξαγκαηηζκφο πνπ δηαπλέεη ην Αγγιηθφ δίθαην θαηά ηελ επηβνιή 

ησλ εκπξάγκαησλ θαη νηνλεί εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, κε ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 

δηαηππψζεηο, ηελ πξφβιεςε απηνδχλακσλ κέζσλ πξνζηαζία (self-remedies) θαη ηνλ  

ζεβαζκφ ζηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο ησλ κεξψλ,  είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δεκνθηιέο. 

 12.4.1. Δκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

ε ζρέζε κε ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, ην αγγιηθφ δίθαην πξνβιέπεη ηέζζε-

ξηο θχξηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο ήηνη: α) επαλάθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, β) 

πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, γ) θαηάζρεζε  θαη δ) δηνξηζκφ ζπλδίθνπ πηψ-

ρεπζεο. 

Σν Αγγιηθφ δίθαην, ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ, 

δελ επηβάιιεη ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή ηελ ππνρξέσζε «λα αζθεί ηα έλδηθα βνεζή-

καηα κε έλαλ εκπνξηθά εχινγα ηξφπν».
198

  Όκσο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ ν δαλεηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε βάζε ην common law θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

equity λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηελ εληηκφηεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο απέλα-

ληη ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε. Σν εκπξάγκαην δηθαίσκα ηνπ ζηελ πεξηνπζία ζα ηθα-

λνπνηεζεί πξνλνκηαθά έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελππφζεθνπ νθεηιέηε θαη δηθαηνχ-

ηαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ φρη φκσο κε ηξφπν πνπ βιάπηεη unfairly ηνλ 

ελππφζεθν δαλεηζηή. O λφκηκνο ελππφζεθνο δαλεηζηήο, σο θχξηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, 

έρεη δηθαίσκα λα θαηέρεη απηφ αλά πάζα ζηηγκή θαη αλεμαξηήησο απφ ηελ επέιεπζε 

γεγνλφηνο πνπ ζπληζηά αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ νθεηιέηε εθηφο αλ ππάξρεη α-

                                                
198

 Saidova S. «The Cape Town Convention: repossession and sale of charged aircraft objects in a 

commercially reasonable manner» [2013] LMCLQ 180,193 
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ληίζεηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ.
199

  ηελ πξάμε φκσο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε κεηαμχ 

ηνπο ζπκθσλία πεξηνξίδνπλ ην επξχ δηθαίσκα ηνπ δαλεηζηή ,γηα επαλάθηεζε ηνπ πε-

ξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιακβάλεη ρψξα αζέηεζε ησλ ζπκ-

βαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελππφζεθνπ νθεηιέηε. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ θαηα-

ιακβάλεη ηηο ππνζήθεο εθ λφκνπ (equitable mortagage) φπνπ απαηηείηαη ξεηή πξφ-

βιεςε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν ελππφζεθνο εθ λφκνπ δαλεηζηήο λα επαλαθηήζεη 

ην  αεξνζθάθνο κεηά ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελππφζεθνπ νθεηιέηε ρσξίο 

ηελ απαίηεζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηνλ δηνξηζκφ ζπλδίθνπ πησρεχζεσο.
200

 ε πε-

ξίπησζε ειιείςεσο ξεηήο πξνβιέςεσο ε επαλάθηεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ιακβάλεη 

ρψξα κεηά ηνλ δηνξηζκφ ζπλδίθνπ πησρεχζεσο.
201

 Ζ αλάθηεζε ηνπ αεξνζθάθνπο, 

δπλάκεη ππνζήθεο εθ λφκνπ, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θαηάζρεζε απηνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο είζνδν ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ νθεηιέηε. 
202

  

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, απαηηείηαη είηε ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε είηε απφ-

θαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ο ελππφζεθνο δαλεηζηήο, αθνχ αλαθηήζεη ηελ θαηνρή ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έρεη θαζήθνλ λα επηδείμεη θαηά ηελ δηαρείξηζε απηνχ ηελ 

εχινγε επηκέιεηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ 

ρσξίο ηελ αλάιεςε αδηθαηνιφγεησλ θηλδχλσλ.
203

 Κξίζηκε είλαη ε έλλνηα ηνπ «θαζή-

θνληνο δένπζαο επηκέιεηαο» φπσο εξκελεχεηαη απφ ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα. Ο θαζε-

γεηήο Pr. Beale πξνζθέξεη κία αθξηβή πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ δη-

θαίνπ σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ, σο εμήο: «είλαη ην θαζήθνλ πνπ ππέρεη ν δα-

λεηζηήο λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ζπλππνινγίδεη ηα θέξδε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θα-

ηνρή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ απφ ηνλ 

ελππφζεθν νθεηιέηε πνζνχ θαη έρνληαο δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ζηα θέξδε φιεο ηηο 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνέβε γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ελππφζεθεο πεξη-

νπζίαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αδπλακία επίηεπμεο ελφο εχινγνπ εηζνδήκαηνο αλ 

απηφ νθείιεηαη ζε δφιηα αζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο ηνπ αιιά δελ είλαη ππν-

                                                
199 Western Bank Ltd v Kurt Schindler [1976] 2All ER 393, 396 

200 Bridge M/Gullifer L/McMeel G/Worthington S. «The Law of Personal Property» (2013), 18-007. 

201 Beale H.,  θ.α. The Law of Security…φ.π, 18.33. 

202 McKendrick E., Goode on Commercial Law…, φ.π., 680 

203
 Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scotland plc [2003] EWCA Civ 1409, [2004] 4All ER 484, 

13, Lightman J. 
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ρξεσκέλνο λα ινγνδνηεί γηα θέξδε πνπ απνθηήζεθαλ ιφγσ ηεο θαηνρήο ηνπ ππνζε-

θεπκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αλ ηα θέξδε απηά δελ είλαη έζνδα πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ηα ίδηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
204

Δθφζνλ ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο ιάβεη 

ζηελ θαηνρή ην ελ ιφγσ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην common law ηνπ δίλεη ηελ εμνπζία 

λα ην πσιήζεη, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελππφζεθνπ νθεηιέηε, 

ρσξίο αλάγθε έθδνζεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Kαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε ν ελππφζε-

θνο εθ λφκνπ δαλεηζηήο (equitable mortgagee) δελ έρεη εμνπζία πψιεζεο ηνπ πεξηνπ-

ζηαθνχ ζηνηρείνπ ρσξίο άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ. 
205

 ε θάζε πεξίπησζε, ηα ζπκβαιιφ-

κελα κέξε, κπνξνχλ κε κεηαμχ ηνπο ξεηή ζπκθσλία λα πξνβιέςνπλ αληίζεηεο δηαηά-

μεηο πνπ ζα ηξνπνπνηνχλ ηφζν ην θνηλνδίθαην φζν θαη ηηο πξνβιεπφκελεο εθ λφκνπ 

ππνρξεψζεηο. 

Σν δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο αξ-

ρέο πνπ δηέπνπλ ην δηθαίσκα αλάθηεζεο απηνχ απφ ηνλ δαλεηζηή. Ο δαλεηζηήο, πξέ-

πεη επνκέλσο λα επηδείμεη ηελ δένπζα επηκέιεηα ψζηε λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζηελ θαηάιιειε ηηκή, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή αγνξαία αμία 

ηνπ ελππφζεθνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθα-

ζεο.
206

 

Tα Αγγιηθά δηθαζηήξηα είλαη γεληθψο δηζηαθηηθά λα ζέζνπλ γεληθνχο θαλφλεο 

γηα ηελ «ηεθκεξησκέλε θξίζε» ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή θαη πξνηηκνχλ ηελ πξνζέγ-

γηζε θαηά πεξίπησζε. 
207

 Ωζηφζν, έρνπλ ζέζεη θάπνηεο αξρέο κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, κε ηελ ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ελππφζε-

θνπ δαλεηζηή λα βαξχλεη ηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν 

δαλεηζηήο θαηά ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο δελ πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ησλ ππνςή-

θησλ αγνξαζηψλ νχηε εζηίαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμία απηνχ. Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί π-

ςειφηεξν ηίκεκα δελ ζεκαίλεη παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ δαλεηζηή εθφζνλ ην  

                                                
204 Beale H.,  The Law of Security …, φ.π., 18.39 

205 McKendrick E., Goode on Commercial Law.., φ.π., 681. 

206 Downsview Nominees Ltd v First City Corporation [1993]3All ER 626,637, Lord Templeman.θαη 

Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] 2All ER 633,646,  Salmon LJ. 

207 Michael and others v Miller and others [2004] EWCA Civ 282, 132 Parker LJ. 
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ηίκεκα πνπ επηηεχρζεθε ζπληζηά έλα ΄΄θαλνληθφ ηίκεκα΄΄. Οκνίσο, δελ ππάξρεη  ππν-

ρξέσζε  βειηίσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξηλ ηελ πψιεζε απηνχ .
208

 

Αλαπφθεπθηα, ην αγγιηθφ δίθαην ζα αληηκεηψπηδε νπνηαδήπνηε πψιεζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ ίδην ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή σο άθπξε γηα ιφγνπο πν-

ιηηηθήο
209

.  Ωζηφζν, ε πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ ελππφζεθν νθεη-

ιέηε ζε έλα ζπλδεδεκέλν κε απηφλ κέξνο, ζην νπνίν ιφγνπ ράξηλ έρεη απηφο έρεη κε-

ηνρέο, επηηξέπεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε απζηεξφηεξνπο θαλφλεο. Σν βάξνο απφδεημεο 

αληηζηξέθεηαη θαη είλαη ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο εθείλνο πνπ πξέπεη  λα απνδείμεη φηη 

ελήξγεζε δίθαηα απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε θαη θαηέβαιιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ ηίκεκα πψιεζεο γηα ηελ ππνζεθεπκέλε 

πεξηνπζία. 
210

 

H θαηάζρεζε απφ ηελ άιιε απνηειεί απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελππφζε-

θνπ νθεηιέηε γηα άξζε ηεο ππνζήθεο θαη αλάθηεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.O 

ελππφζεθνο δαλεηζηήο, κεηαρεηξίδεηαη ηo πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο απνιχησο δηθφ ηνπ 

λνκηκνπνηνχκελνο λα θξαηήζεη φια ηα έζνδα απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε αθφκε θαη αλ 

ην πνζφ πνπ επηηεχρζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο θαη ησλ εμφδσλ δηάζε-

ζεο.
211

Σα δηθαζηήξηα εμεηάδνπλ κε πξνζνρή ην ελ ιφγσ έλδηθν βνήζεκα ιφγσ ησλ 

ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβαίλνπλ αξ-

ρηθά ζηελ ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δίλνληαο ρξφλν ζηνλ ελππφζεθν νθεηιέηε λα 

απνπιεξψζεη ην νθεηιφκελν πνζφ θαη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αλ ν 

νθεηιέηεο, δελ θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηελ ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ζην νξηδφ-

κελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ θαηάζρεζε ηνπ επίδηθνπ πεξη-

νπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Σν δηθαζηήξην έρεη ηελ εμνπζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ 

ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο λα δηαηάμεη ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 8 παξ. 1 θαη 2 ηεο χκβα-

ζεο Κέηπ Σάνπλ, ήηνη ηα εμσδηθαζηηθά έλδηθα βνεζήκαηα θαη ηελ ζπλδξνκή ηνπ δη-

θαζηεξίνπ αληηζηνίρσο, είλαη επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή θαη 

                                                
208 Beale H.θ.α, The Law of Security…, φ.π 18.50 

209 Farrar v Farrars Ltd [1888] 40 Ch d 395. 

210 Tse Kwong Lam v Wong Chit Sen [1983] 3All ER 54,59 απφ Lord Templeman 

211 Bridge M. θ.α., Σhe Law of Personal…, φ.π., 18-22. 
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απφ ην  Αγγιηθφ δίθαην 
212

. Σα Αγγιηθά δηθαζηήξηα έρνπλ επίζεο αλαπηχμεη πινχζηα 

λνκνινγία ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ δα-

λεηζηή, κεηά ηελ αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, θαη έρνπλ 

νκνίσο αλαιχζεη εθηελψο ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ εζφδσλ θαη ηπρφλ πιενλάζκαηνο 

απφ ηνλ πψιεζε. Οκνίσο, ε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη απφ ηελ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ 

πεξί άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ δαλεηζηή κε ΄΄εκπνξηθά εχινγν ηξφπν΄΄ 

εμεηάδεηαη πάληα απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Αγγιίαο.
213

 

12.4.2 Οηνλεί εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

 

Ο θχξηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δπλάκεη ζπκθσλίαο επηθχιαμεο θπ-

ξηφηεηαο, έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αλάθηεζεο, κεηαπψιεζεο 

ηνπ αγαζνχ ή αμίσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ππέζηε απφ ηνλ αγνξαζηή. 

Δθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ δηαζέηεη πξαγκαηηθή εκπξάγκαηε αζθάιεηα, ν πσιεηήο 

κπνξεί λα θξαηήζεη φια ηα έζνδα ζε πεξίπησζε πψιεζεο ησλ αγαζψλ.  Ο δαλεηζηήο 

κπνξεί λα αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα έλδηθα βνεζήκαηα είηε εμσδηθαζηηθψο είηε θαηφ-

πηλ άδεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπκθσληψλ κε παξαθξάηεζε 

θπξηφηεηαο, ν πσιεηήο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν αγνξαζηήο ή κηζζσηήο (hirer/lessee) 

απψιεζε ην δηθαίσκα θαηνρήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σα αγγιηθά δηθαζηήξηα 

έρνπλ θξίλεη φηη πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (repudiatory 

breach) ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο απνηεινχλ: νη πα-

ξαηεηακέλεο κε πιεξσκέο κηζζσκάησλ, ε κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεο  φπνπ ε 

έγθαηξε πιεξσκή είλαη νπζηψδεο θαη ε παξαίηεζε απφ ηελ ζπκθσλία.
214

. 

Δπηπιένλ, ζηηο ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο θαη ζηηο ρξεκαην-

νηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζηελ νπζία ζπκβάζεηο παξαθαηαζήθεο, 

νπνηαδήπνηε πξάμε αζπκβίβαζηε κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθκηζζσηή ηεξκαηίδεη απην-

κάησο ηελ ζπκθσλία θαη θαηνρπξψλεη  άκεζν δηθαίσκα θαηνρήο ζηνλ εθκηζζσηή. Σα 

κέξε νξίδνπλ ζπλήζσο ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία, ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ αζέ-

ηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη  δίλνπλ δηθαίσκα ζηνλ εθκη-

                                                
212 Καλνληζκφο 19 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί θηλεηνχ Δμνπιηζκνχ Αεξνζθαθψλ 

(χκβαζε Κέηπ Σάνπλ) Καλνληζκνί 2015 

213 Καλνληζκφο 24 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί θηλεηνχ Δμνπιηζκνχ Αεξνζθαθψλ 

(χκβαζε Κέηπ Σάνπλ) Καλνληζκνί 2015. 

214  Leloudas G. The Law of England…, φ.π, ζει 95-96. 
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ζζσηή λα ιχζεη ηελ ζχκβαζε θαη λα αζθήζεη ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα βνεζήκαηα. Ο 

θχξηνο, ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ βάζεη ζπκθσλίαο παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο, 

δελ ππνρξενχηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θάηνρν εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, λα ινγνδνηή-

ζεη ζηνλ αγνξαζηή-κηζζσηή γηα νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πεξη-

νπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ωζηφζν, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ηνπ common law ππφθεηηαη ζηηο  

ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο ησλ κεξψλ. Σα κέξε, θαηά θαλφλα, εηζάγνπλ ζηηο ζπκθσλίεο 

ηνπο κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο ξήηξεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θπξίνπο λα θξαηή-

ζνπλ ηηο δφζεηο νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο αγνξαζηέο-κηζζσηέο πξηλ ηελ ιχζε 

ηεο ζπκβάζεσο. Σα Αγγιηθά δηθαζηήξηα ζπλήζσο επηθπξψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ελ ιφγσ ξεηξψλ θαη είλαη δηζηαθηηθά ζηελ ρνξήγεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ ζηνλ ν-

θεηιέηε, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκβαίλνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο ησλ κεξψλ. 

ηνλ αγνξαζηή ρνξεγνχλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκ-

βαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

πλεπψο, ην άξζξν 10 ηεο χκβαζεο Κέηπ Σάνπλ ,είλαη γλψξηκν ζηνλ Άγγιν 

δηθεγφξν, εθφζνλ θαη ηα δχν έλδηθα πξνβιεπφκελα βνεζήκαηα είλαη δηαζέζηκα θαη 

βάζεη ηνπ Αγγιηθνχ δηθαίνπ 

 

12.5 Γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ  

 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ, ε νπνία επη-

ηξέπεη ζηα  ζπκβαιιφκελα κέξε λα θαζνξίζνπλ κε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ηα γεγνλφ-

ηα πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, ελαξκνλίδε-

ηαη πιήξσο κε ην πλεχκα πνπ δηαθαηέρεη ην αγγιηθφ δίθαην σο πξνο ηελ ζπκβαηηθή 

ειεπζεξία ησλ κεξψλ. Σα αγγιηθά δηθαζηήξηα θαηά θαλφλα δελ παξεκβαίλνπλ ζηα 

ζπκπεθσλεκέλα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε παξάλνκν πε-

ξηερφκελν ηεο ζπκβάζεσο (illegality), ηελ δηθαηνπξαθηηθή αληθαλφηεηα(incapacity), 

ηελ  πιάλε (mistake) , ηελ απεηιή(duress)  θαη ηελ παξαπιάλεζε(mispresentation). 

Ζ ινγηθή κε παξεκβαηηζκνχ ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηηο ζπκβάζεηο ε-

κπνξηθήο θχζεσο απνζαθελίδεηαη ζηελ ζπρλά παξαηηζέκελε άπνςε ηνπ δηθαζηή 

Chadwick LJ ζηελ ππφζεζε Watford Electronics v Sanderson Ltd  σο εμήο: « Οη έ-

κπεηξνη επηρεηξεκαηίεο πνπ εθπξνζσπνχλ ζεκαληηθέο εηαηξίεο, φκνηαο δηαπξαγκαηεπηη-

θήο ηζρχο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη νη θαιχηεξνη θξηηέο ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή εληηκφηε-

ηα-ζπλαιιαθηηθά ήζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη θαη  ην εχινγν ησλ φξσλ πνπ 
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έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζε απηή. To δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα δεζκεχζεη ηελ εηαηξία κε κία 

ζπκθσλία πνπ ζεσξεί φηη είλαη άδηθε ή πεξηέρεη παξάινγνπο φξνπο. Σν δηθαζηήξην 

κπνξεί λα παξέκβεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πεηζηεί φηη ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο 

έρεη ιάβεη αζέκηην φθεινο απφ ην άιιν ή φηη νη φξνη είλαη ηφζν παξάινγνη πνπ δελ κπν-

ξνχλ λα έρνπλ δεφλησο θαηαλνεζεί». 
 
Σν αλσηέξσ απφζπαζκα, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο 

επξείαο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ησλ κεξψλ, λα θαζνξίδνπλ ηα γεγνλφηα πνπ δίλνπλ 

ζην ζηγφκελν κέξνο δηθαίσκα γηα θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο. Σν δηθαίσκα  κπνξεί 

λα αζθεζεί είηε θαηφπηλ αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελφο κέξνπο 

(αλεμαξηήησο αλ ε παξάβαζε ηζνδπλακεί κε ππαλαρψξεζε απφ ηελ ζχκβαζε) είηε 

κεηά ηελ έιεπζε ή κε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο άιινπ απφ εθείλνπ ηεο παξά-

βαζεο είηε απιψο κε ηελ βνχιεζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο επί ηνπ νπνίνπ παξέ-

ρεηαη ην δηθαίσκα. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξνχλ ζπλεπψο κε ξήηξεο λα νξίζνπλ 

φηη ε ζχκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί φρη κφλν γηα νπζηψδε αιιά θαη γηα επνπζηψδε 

κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ελ ιφγσ ξήηξεο δελ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα πνπ πα-

ξέρεηαη απφ ην θνηλνδίθαην γηα θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γηα παξαβίαζεο ηεο ζχκβα-

ζεο πνπ δίλεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο (repudiatory breach).
215

 Σα ζπκβαιιφκελα 

κέξε δελ κπνξνχλ κέζσ κίαο γεληθήο ξήηξαο (blanket clause) λα νξίζνπλ φηη θάζε 

αζέηεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο δίλεη δηθαίσκα γηα θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο. π-

λεπψο, κε ηηο γεληθέο ξήηξεο παξέρεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κφλν 

γηα repudiatory breaches ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθηφο αλ ζηελ ζχκβαζε 

πεξηέρεηαη ζαθήο δηαηχπσζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
216

 Δπίζεο ηα δηθαζηήξηα ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλήο ινγηθήο γηα λα εξκελεχζνπλ ηηο 

εκπνξηθέο ζπκβάζεηο.  Με ηελ απφθαζε  ζηελ ππφζεζε Co-operative Wholesale So-

ciety Ltd v National Westminster Bank plc [1995] 1 EGLR 97, ην δηθαζηήξην επηθχ-

ξσζε ξήηξα πνπ παξήγαγε έλα απίζαλν εκπνξηθφ απνηέιεζκα θαζφζνλ ε δηαηχπσζε 

ηεο ήηαλ ζαθήο. Αληηζέησο, ε δηθνξνχκελε δηαηχπσζε κίαο ξήηξαο νδεγεί ην δηθα-

ζηήξην ζηελ επηινγή ηεο εξκελείαο πνπ έρεη εκπνξηθή ινγηθή, εμεηάδνληαο πξνο ηνχ-

ην ηελ εηθαδφκελε βνχιεζε ησλ κεξψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξην «ηελ θξίζε 

ηνπ κέζνπ ινγηθνχ αλζξψπνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ησλ κεξψλ». 

πκπεξαζκαηηθά, ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα κέζσ ηεο ξεαιηζηηθήο θαη εκπνξηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο εξκελείαο πνπ παξέρνπλ σο πξνο ηεο δηθνξνχκελεο ξήηξεο, ζπ-

                                                
215

 Rice (T/A the Garden Guardian) v Great Yarmouth Borough Council 2000WL 823961. 

216 Looney v Trafigura Baheer BV[2011]EWHC 125 (Ch), [2011] All ER (D) 
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κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ, εληζρχνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ. 

Σαπηφρξνλα, ν θπξίαξρνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε έλλνηα ηεο θνηλήο ινγηθήο ζηελ 

εξκελεία ησλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ απνηειεί εγγχεζε φηη ν αγγιηθφο λφκνο κπνξεί 

εχθνια λα ελζσκαηψζεη ηελ έλλνηα ηνπ «εκπνξηθά εχινγνπ» ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκ-

βαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ.
217

 

Παξφια απηά ν «Νφκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ» ηνπ  2015 θαη 

ν «Νφκνο πεξί αζέκηησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ» ηνπ 1977 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε) κπν-

ξνχλ θαηά θαλφλα λα πεξηνξίζνπλ ηελ ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ κεξψλ σο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Ωζηφζν, ε επηξξνή ησλ Νφκσλ απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ  χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ.  

πγθεθξηκέλα,  ν Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε ξήηξεο πνπ απνθιείνπλ ή πεξηνξί-

δνπλ ηελ επζχλε ελ κέξεη θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο ζπκθσλίαο. πλεπψο, γεγνλφηα πνπ 

ζπληζηνχλ αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε εκπνξηθέο ζπκβάζεηο, δελ ρα-

ξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηεο, θαη επνκέλσο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφ-

κνπ. Δπίζεο, ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νπζία παξά 

ζηελ κνξθή ησλ επίκαρσλ ξεηξψλ, πηνζεηνχλ κία επξεία πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην ηη 

απνηειεί ξήηξα απνθιεηζκνχ επεθηείλνληαο ζεκαληηθά ηελ ελ ιφγσ έλλνηα,  θαιχ-

πηνληαο ιφγνπ ράξηλ ξήηξεο πνπ απνθιείνπλ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή αληηζηξέθνπλ ην βά-

ξνο ηεο απφδεημεο. Όζν αθνξά  ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ εηαηξηψλ (business to business 

agreements), ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα είλαη απξφζπκα λα παξέκβνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο 

ξπζκίζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Σα κέξε κίαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο, ίζεο δηα-

πξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο, ζεσξνχληαη ηθαλά λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ηεο αξεζθείαο 

ηνπο θαη είλαη δηαηεζεηκέλα λα δεζκεπηνχλ απφ ηνπο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ απηψλ
218

.  

Ωο πξνο ην δήηεκα ηνπ εχινγνπ ή κε κίαο ξήηξαο ζε εκπνξηθή ζχκβαζε,  ηα Αγγιηθά 

δηθαζηήξηα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξάμνπλ ηηο ζπκβαηη-

θέο ξπζκίζεηο ησλ κεξψλ. Eίλαη επθνιφηεξν λα απνδεηρηεί ην εχινγν ηεο ξήηξαο, αλ 

απηή βξίζθεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, ε νπνία γεληθά είλαη απνδεθηή απφ ηνλ ζπ-

                                                
217 Καλνληζκφο 24 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί θηλεηνχ Δμνπιηζκνχ Αεξνζθαθψλ 

(χκβαζε Κέηπ Σάνπλ) Καλνληζκνί 2015. 

218
 Granville Oil and Chemicals Ltd v Davis Turner and Co Ltd [2003]EWCA Civ 570,[2003] 1All 

ER(Comm) 819,[2003] 2 Lloyd’s Rep 356, 31., Turkey LJ. 
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γθεθξηκέλν θιάδν. Απηφ ηαηξηάδεη κε ηελ πξνζέγγηζε, πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ ππφζε-

ζε Photo Production v Securicor [1980] AC 827 [1980] 1 All ER 556, πεξί κε πα-

ξεκβαηηζκνχ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ειεπζεξίαο ησλ κεξψλ λα θαηαλέκνπλ ηνπο θηλδχ-

λνπο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Σέινο, ν Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο Πξνκεζεηψλ oη νπνίεο νξίδνληαη σο «ζπκβάζεηο πσιήζεσο 

αγαζψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ν ηφπνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζην έδαθνο δηαθνξεηηθψλ Κξαηψλ». Ο Νφκνο πεξαηηέξσ 

πξνβιέπεη φηη γηα λα εκπίπηεη κία ζχκβαζε ζηελ αλαθεξφκελε πεξηγξαθή ζα πξέπεη 

λα πιεξνχηαη κία απφ ηηο ηξεηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθφηεξα,  ζα πξέπεη 

είηε ηα ελ ιφγσ αγαζά θαηά ηνλ ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο λα είλαη ππφ δηακεηα-

θφκηζε ή λα πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην έδαθνο ελφο Κξάηνπο ζην έδαθνο ελφο 

άιινπ, είηε νη δειψζεηο βνπιήζεσο ηεο πξφηαζεο θαη απνδνρήο λα έιαβαλ ρψξα ζηηο 

επηθξάηεηεο δηαθνξεηηθψλ Κξαηψλ ή λα πξνβιέπεηαη ζηελ ζχκβαζε φηη ηα αγαζά ζα 

παξαδνζνχλ ζην έδαθνο θξάηνπο δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλνπ ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ 

έιαβαλ ρψξα νη πξάμεηο απηέο. 

 

12.6 Οη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ  αθεξεγγπφηεηαο. 

 

Μία απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Αγγιηθνχ εηαηξηθνχ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, 

είλαη φηη ε πηψρεπζε δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα έλδηθα κέζα πξνζηαζίαο, εθεί-

λσλ πνπ θαηέρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο νπνη-

νπδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηήο .
219

  Ζ δήισζε απηή  εμαξηάηαη απφ ηηο πξνυ-

πνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο πνπ αθνινπζείηαη θαη ηελ θχζε ησλ δηθαη-

σκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. 

Οη  δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο πνπ ζπλαληψληαη πιένλ ζπρλφηεξα ζην πιαί-

ζην ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, είλαη ε δηαρείξηζε (administration), ε εθθαζάξηζε 

(liquidation) θαη ε ζπλδηθία (receivership).
220

  Όπσο αλαθέξζεθε  αλσηέξσ, ε έιιεη-

ςε θαηαρψξηζεο ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ζην Μεηξψν Βαξψλ ηεο Δηαηξίαο θα-

ζηζηά απηή άθπξε έλαληη ηνπ εθθαζαξηζηή, δηαρεηξηζηή θαη πηζησηή ηεο εηαηξίαο. 

Δθφζνλ ε εκπξάγκαηε αζθάιεηα έρεη δεφλησο θαηαρσξεζεί, ηα δηθαηψκαηα ηνπ θα-

                                                
219 ΜcKendrick E., Goode on Commercial Law… φ.π., 907 

220
 Farrell P. «England and Wales» in B. Crans and R. Nath (eds), Aircraft repossession and enforce-

ment Practical Issues (2009), 285,310. 
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ηφρνπ ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηαδηθαζία πηψρεπζεο πνπ πξφθεηηαη 

λα ιάβεη ρψξα. ηελ δηαδηθαζία  δηαρείξηζεο, ε εθηέιεζε ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησ-

κάησλ ησλ πηζησηψλ έλαληη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ζπλαίλεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηελ άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ . Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο 

ζπκθσλίεο κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο. Ζ εθηέιεζε ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε, κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνλ θάηνρν απηήο ππεχζπλν πξνο 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Σν δηθαζηήξην θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα  εθηέιε-

ζε ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, ζηαζκίδεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ κε 

εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή  πηζησηψλ κε ζχκβαζε εθκίζζσζεο κε δηθαίσκα αγνξάο πη-

ζησηψλ θαη ησλ άιισλ πηζησηψλ ηεο εηαηξίαο δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα 

έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ πξψησλ. Σν αίηεκα γίλεηαη ζπλήζσο δεθηφ απφ ην δηθαζηή-

ξην, φηαλ θξίλεη φηη ε κε εθηέιεζε ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ζα πξνθαιέζεη ζεκα-

ληηθή δεκία ζηνλ αηηνχληα. Σν δηθαζηήξην γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο  ελ ιφγσ θξίζεο 

ηνπ ιακβάλεη ππφςε κεηαμχ άιισλ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο, ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηνχληνο. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε, φηη ε δηαρείξηζε απνηειεί θαηά θχξην ιφγν δηαδηθαζία 

δηάζσζεο ηεο εηαηξίαο, είλαη απίζαλν γηα ηνλ κηζζσηή λα πεηχρεη ηελ ζπκθσλία ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή ηνπ δηθαζηεξίνπ εάλ ε εθηέιεζε ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζα ήηαλ 

αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο. πλεπψο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθκηζζσηή,  

γηα παξαθξάηεζε, επαλάθηεζε ή πψιεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ 

εθκηζζσηή ζηελ δηαρείξηζε είλαη απζηεξψο νξηνζεηεκέλα. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ,θαηά ηελ ζχ-

ληνκε ζπλήζσο δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ρσξίο 

παξέκβαζε ησλ πηζησηψλ ή  άιισλ πξνζψπσλ.
221

 Οη πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ππφ-

θεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν θαη ζπλεπψο  πψιεζε  ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξίαο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηνπο δηθαζηεξίνπ. Σν δηθαζηήξην 

ρνξεγεί ηελ ελ ιφγσ άδεηα φηαλ θξίλεη φηη ε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνάγεη  ηνλ ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξία. Δπηπιέ-

νλ, ηα έζνδα απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ζα πξννξίδνληαη γηα ηνπο θαηφρνπο εκπξάγ-

καησλ αζθαιεηψλ.  Ο «Nφκνο  πεξί Αθεξεγγπφηεηαο»  ηνπ 1986,  πξνβιέπεη ξεηά φηη 

ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα. 

                                                
221 Bristol Airport plc v Powdrill [1990] Ch. 744,758 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ εθπνηεζεί ζηελ αγνξαία α-

μία ηνπ, ν Νφκνο νξίδεη φηη ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε κε ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ ψζηε λα επηηεπρζεί ην πνζφ πνπ θαζνξί-

δεηαη απφ ην δηθαζηήξην σο  ην θαζαξφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ πψιεζε ησλ 

αγαζψλ ζηελ αγνξαία αμία. 

Ζ εθθαζάξηζε απφ ηελ άιιε κεξηά ( εζεινληηθή ή ππνρξεσηηθή) έρεη ζθνπφ, 

φρη ζηελ δηάζσζε ηεο εηαηξίαο, αιιά ζηελ ξεπζηνπνίεζε θαη δηαλνκή ησλ πεξηνπζηα-

θψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ζηνπο πηζησηέο ηεο. χκθσλα, κε ηνλ Νφκν πεξί αθεξεγ-

γπφηεηαο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη απηά ζα ξεπζηνπνηεζνχλ θαη ζα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, θαηαβάιινληαο ην ηπρφλ ελαπνκείλαλ ππφινηπν ζηα λν-

κηκνπνηνχκελα πξνο ηνχην πξφζσπα. πλεπψο ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία δελ α-

πνηεινχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακέλνπλ εθηφο ηεο δηαλεκε-

ηέαο πεξηνπζίαο. Ζ εθθαζάξηζε δελ επεξεάδεη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησ-

ηψλ- εθηφο αλ νθείιεηαη πνζφ κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ησλ εκπξάγκαησλ αζθα-

ιεηψλ- θαη επνκέλσο  νη θάηνρνη ησλ αζθαιεηψλ απηψλ κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ εμσ-

δηθαζηηθψο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, δηθαηψκαηνο εμαγνξάο κε 

εμφθιεζε ηνπ ρξένπο (equity of redemption), ή θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο, ηελ εθηέιε-

ζε ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ηνπο Ο δηνξηζκέλνο εθθαζαξηζηήο έρεη πεξηνξηζκέ-

λεο εμνπζίεο λα παξέκβεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εθκηζζσηψλ θαη 

ηξίησλ κεξψλ. Οπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο γηα θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, αλεμαξηήησο 

αλ ηζρχνπλ απηνδηθαίσο ή κεηά ηελ επίδνζε εγγξάθνπ θαηαγγειίαο ζα είλαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. πλεπψο, ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα παξαθξαηήζεη, αλαθηήζεη ή πσιή-

ζεη ην αεξνζθάθνο, κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ πα-

ξάδεηγκα ηεο δπλακηθήο ηνπ Αγγιηθνχ εηαηξηθνχ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, είλαη ε ρξεκα-

ηνδφηεζε ηεο British Airways απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, κέζσ ηεο έθ-

δνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θπξηφηεηαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ επελδπηψλ ή ησλ πσιεηψλ 

εμνπιηζκνχ απφ  θαηαζρέζεηο ή αμηψζεηο ηξίησλ (Enhanced equipment trust certifi-

cates). Ζ British Airways ππήξμε απφ ηηο ιίγεο κε Ακεξηθαληθέο εηαηξίεο πνπ θαηά-

θεξε λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε, εμέιημε πνπ θαζίζηαηαη αθφκε πην εληππσζηαθή ιακ-

βαλνκέλνπ ππφςε φηη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ 

ήηαλ θαλ ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο χκβαζεο Κέηπ Σάνπλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε 

βαζκνιφγεζε θαη αμηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξίαο 

απνηέιεζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ παξάγνληα ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο πεξί ρξεκαην-
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δφηεζεο ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ British Airways, oη Οξγαλη-

ζκνί πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, εμεηάδνληαο ιεπηνκεξψο ην αγγιηθφ θαζεζηψο 

πηψρεπζεο θαη δηαρείξηζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη παξφηη ην ππνθείκελν 

θαζεζηψο ήηαλ σο έλα ζεκείν αβέβαην, θαζφζνλ ε Δλαιιαθηηθή Α δελ φξηδε σο θα-

ηαιεθηηθφ ρξνληθφ ζεκείν ηηο 60 εκέξεο, παξφια απηά ε θηιηθά πξνζθείκελε ζηνλ 

πηζησηή πξνζέγγηζε, ε νπνία θαζηεξψλεηαη κέζσ ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, 

ήηαλ αξθεηή γηα ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο. πγθεθξηκέλα, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν δηαρεηξηζηήο πνπ δηνξίζηεθε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηεο BA 

ζε κία εηαηξηθή δηαρείξηζε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αγλνήζεη ηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο 

επί ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνο είηε λα επηηξέςεη ηελ έγθαηξε αλάθηε-

ζε ηνπ αεξνζθάθνπο είηε λα ζπλερίζεη ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε –πιεξψλνληαο 

ηα κηζζψκαηα γηα- ην αεξνζθάθνο.
222

 H Βξεηαληθή Κπβέξλεζε ππήξμε αξρηθψο δη-

ζηαθηηθή σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο Δλαιιαθηηθήο Α, κε ην επηρείξεκα φηη ζα «πε-

ξηφξηδε ηελ ηθαλφηεηα κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπ-

ζθνιίεο λα επηιέμεη ηελ αλάθακςε ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαηάμεηο 

δηάζσζεο ηνπ θαζεζηψηνο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
223

 Δλ ζπλερεία 

φκσο θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσο επέιεμε ηελ Δλαιιαθηηθή Α ηνπ άξζξνπ ΥΗ ηνπ Αεξν-

λαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ (κε πεξίνδν 60 εκεξψλ).
224

 Γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο αεξνκε-

ηαθνξείο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ έθπησζε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ πξνέβε νκνίσο ζηελ δήισζε ηνπ 

άξζξνπ ΥΥΗΗΗ ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ.  

 

  12.7 Γεληθέο εθηηκήζεηο 

Ζ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ απφ ηελ Αγγιία, αλακέλεηαη λα 

σθειήζεη ηελ νηθνλνκία απηήο κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ελαξκνληζκέλνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ σο πξνο ηελ θαηαρψξηζε εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ επί αηξάθησλ, θηλεηή-

ξσλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ. Σν Αγγιηθφ δίθαην, αθφκε θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή 

                                                
222 Cameron J./Walton R. «Take off: British Airway’s issuance of EETC¨»(2013) JIBFL 576,577. 

223 Department for Business Ηnnovation and Skills « Ratification of the Convention on International 

Interests in Aircraft Equipment and Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment. Con-

sultation on Options for Implementation» (2014), 76. 

224 Καλνληζκφο 37 γηα ηηο Γηεζλείο Δκπξάγκαηεο Αζθάιεηεο επί θηλεηνχ Δμνπιηζκνχ Αεξνζθαθψλ 

(χκβαζε Κέηπ Σάνπλ) Καλνληζκνί 2015. 
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ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ, παξείρε έλα επλντθφ γηα ηνπο πηζησηέο λνκηθφ θαζε-

ζηψο πνπ εμαζθάιηδε ηελ  ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ κεξψλ θαη δηεπθφιπλε ηελ εθηέ-

ιεζε ηφζν ησλ εκπξάγκαησλ φζν θαη ΄΄νηνλεί εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ΄΄. πλεπψο, ε 

επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ Κέηπ Σάνπλ δελ ζα επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζην ππάξ-

ρνλ λνκηθφ πιαίζην αιιά ζα απνθαηαζηήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο ειάρηζηεο ειιείςεηο 

ηνπ Αγγιηθνχ δηθαίνπ, φπσο ηελ πεξηνξηζκέλε δηαθάλεηα, πνπ πξνθαιείηαη ηφζν απφ 

ηελ κε θαηαρψξηζε ησλ ζπκθσληψλ κε επηθχιαμε θπξηφηεηαο ή ηελ κε θαηαρψξηζε 

κφλν ησλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ, φζν θαη απφ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ κεηξψσλ.  
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Η χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ εγθαζηδξχεη έλα εληαίν λνκηθφ θαζεζηψο σο πξνο 

ηελ ξχζκηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο νκνηφκνξθσλ δηα-

ηάμεσλ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ σο πξνο ηελ ζχζηαζε, θαηαρψξηζε θαη εθηέιεζε δηε-

ζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψ-

ζεσλ ηνπ νθεηιέηε. ην επξχ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη φρη κφλν ηα πα-

ξαδνζηαθά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα φπσο ππνζήθεο ή ελέρπξα αιιά θαη ζπλαιιαγέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ελνρηθά δηθαηψκαηα κε ηζνδχλακε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία.  

Ζ χκβαζε πηνζεηψληαο ηελ ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιη-

ηεηψλ σο πξνο ην δίθαην πεξί αζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ, δεκηνπξγεί κία απηφλνκε 

δηεζλή εκπξάγκαηε αζθάιεηα δπλάκελε λα ζπζηαζεί βάζεη ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχ-

πσλ ζπκθσληψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ κε-

γάιεο αμίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλαιιαγέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ κίαο κφλν δηθαη-

νδνζίαο.  

Ζ χκβαζε (Βαζηθή χκβαζε) πεξηέρεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ξχζκηζε 

ησλ δηεζλψλ αζθαιεηψλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ελψ ε εμεηδίθεπζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ ξπζκίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα Πξσηφθνιια.  

Σν πνιχπινθν ζχζηεκα δειψζεσλ πνπ θαζηεξψλεη ε χκβαζε δηαζπά ηελ δηθαηηθή 

ελνπνίεζε θαη νκνηνκνξθία κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη ζηα πκβαιιφκελα 

Κξάηε λα απνθαζίζνπλ γηα νξηζκέλα ζεκαληηθά δεηήκαηα παξεθθιίλνληαο απφ ηελ 

πηνζέηεζε δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζεσξνχλ αζχκβαηεο κε ηα εζληθά ηνπο ζπ-

ζηήκαηα. 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ ελνπνίεζε ησλ θαλφ-

λσλ δηθαίνπ σο πξνο ηελ ξχζκηζε ησλ δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ αιιά ηαπηφ-

ρξνλα εθζπγρξνλίδεη ηα παξσρεκέλα θαη πεξίπινθα εζληθά έλλνκα ζπζηήκαηα. Ζ 
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ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο εμειίμεηο πξαθηηθήο (φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα ζηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο θηλεηήξσλ) ή θαλφλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε βάζεη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (φπσο νη θαλφλεο θαηά ηελ 

έλαξμε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο) θαη ε επίηεπμε ελφο πξνβιέςηκνπ απνηειέζκα-

ηνο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πξνάγνπλ ηελ δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε επί αληηθεηκέ-

λσλ αεξνζθαθψλ. 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ εγθαζηδξχεη έλα παγθφζκην ζχζηεκα ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πξάμε. Απφ ηελ κία, ην Πξσηφθνιιν εγθαζηδξχεη 

έλα Γηεζλέο χζηεκα θαηαρψξηζεο ησλ δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πηζησηή πνπ ζα θαηαρσξήζεη πξψηνο ηελ ε-

κπξάγκαηε αζθάιεηα ηνπ ζην Γηεζλέο Νενιφγην αλεμαξηήησο ηεο θαηαρψξηζεο ηεο 

ζην εζληθφ κεηξψν. Απφ ηελ άιιε, ε πκθσλία ζηνλ Σνκέα Αεξνζθαθψλ (ASU) επί 

ρξεκαηνδφηεζεο ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε δηεζλψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη ηα νη-

θνλνκηθά νθέιε απφ ηελ χκβαζε γίλνληαη νξαηά κέζσ ηεο έθπησζεο ηνπ Κέηπ Σά-

νπλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ ζα πξνβνχλ ζηηο αλάινγεο 

δειψζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν δηεζλέο θείκελν ζηνλ ρψξν ηνπ εκπνξηθνχ δη-

θαίνπ θαη πξφηππν γηα ηελ δηάξζξσζε κειινληηθψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ. Ζ κεγάιε 

επειημία πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξσηνπνξηαθήο δηπιήο δνκήο ηεο θαη ε αζπλή-

ζηζηε ζρέζε πνπ εγθαζηδξχεηαη κεηαμχ ηεο Βαζηθήο χκβαζεο θαη ησλ ζπκπιεξσκα-

ηηθψλ ηεο πξσηνθφιισλ δηεπθνιχλεη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαραηηίζνπλ ηελ δηαπξαγκάηεπζε κίαο Γηεζλνχο χκβαζεο. 

Ζ χκβαζε ηνπ Κέηπ Σάνπλ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ λνκηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ επί θηλεηνχ εμνπιηζκνχ αεξν-

ζθαθψλ.  

Ζ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Πξσηνθφιινπ απφ έλα 

κεγάιν αξηζκφ Κξαηψλ επηβεβαηψλεη φηη απνηειεί κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο ηζην-

ξίεο ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Γηεζληθνχ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ. 
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