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Περιεχόµενα 

•  Σύµβαση 
•  Κατάρτιση σύµβασης 
•  Δικαιοπραξία 
•  Ικανότης προς δικαιοπραξία 
•  Ελαττώµατα των δικαιοπραξιών 
•  Τύπος ή µορφή δήλωσης βουλήσεως 
•  Παράνοµη ή ανήθικη δικαιοπραξία 
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Τι είναι η σύµβαση 

•  Δεν	  είναι	  χαρτί	  
•  Είναι	  συμφωνία	  
•  Σύμπτωση	  δύο	  ή	  περισσοτέρων	  δηλώσεων	  
βουλήσεως	  

•  Δηλώνουμε	  ότι	  θέλουμε	  ένα	  έννομο	  
αποτέλεσμα	  

•  Αυτό	  επέρχεται	  επειδή	  το	  συμφωνήσαμε	  
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Πώς δηλώνουµε 

• Με	  οποιονδήποτε	  κατ’	  αρχήν	  τρόπο	  
επικοινωνούμε.	  Π.χ.	  
– Γραπτώς	  
– Προφορικώς	  
– Με	  ψηφιακό	  μήνυμα	  
– Από	  τηλεφώνου	  
– Με	  νοήματα	  
– Πράττοντας	  
– Καμμιά	  φορά	  και	  σιωπώντας	  
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Η κατάρτιση της συµβάσεως 

•  Πρόταση	  και	  αποδοχή	  
•  Απευθυντέες.	  Ενεργούν	  όταν	  φτάσουν	  στον	  
παραλήπτη.	  

•  Αποδοχή	  σε	  όλα	  τά	  σημεία.	  Αποδοχή	  με	  
τροποποιήσεις	  ίσον	  απόρριψη	  και	  νέα	  
πρόταση.	  

•  Αποδοχή	  εντός	  της	  προθεσμίας.	  Αποδοχή	  
καθυστερημένη	  ίσον	  νέα	  πρόταση.	  

•  Πρόσκληση	  για	  υποβολή	  προτάσεως.	  Π.χ.	  
αγγελίες.	  
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Πριν και µετά την κατάρτιση 

•  Κατ’	  αρχήν	  ελευθερία	  να	  προτείνουμε	  ή	  όχι,	  ν’	  
αποδεχτούμε	  ή	  όχι.	  

• Μετά	  την	  κατάρτιση	  δέσμευση.	  Αν	  
μετανιώσουμε,	  πρέπει	  να	  συμφωνήσει	  και	  ο	  
άλλος.	  

• Με	  νέα	  σύμβαση	  όμως,	  τροποποιείται	  ή	  
καταργείται	  οποιαδήποτε	  προηγούμενη.	  
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Μονοµερείς δικαιοπραξίες 

•  Για	  σύσταση	  ή	  τροποποίηση	  απαιτήσεων	  
έναντι	  άλλου,	  κανόνας	  η	  σύμβαση	  μαζί	  του.	  

•  Κάποιες	  φορές	  όμως	  και	  με	  μονομερή	  
δικαιοπραξία.	  Δηλαδή	  δήλωση	  βουλήσεως	  
του	  ενός	  μόνο.	  Π.χ.	  απόλυση	  υπαλλήλου.	  

•  Παραδείγματα	  μονομερών	  δικαιοπραξιών:	  
Πρόταση	  και	  αποδοχή.	  Καταγγελία	  
συμβάσεως	  εργασίας,	  μισθώσεως	  πράγματος.	  
Πληρεξουσιοδότηση.	  
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Η δικαιοπραξία 

•  Η	  σύμβαση	  είναι	  διμερής	  ή	  πολυμερής	  
δικαιοπραξία.	  

•  Δικαιοπραξία	  η	  δημιουργία	  ή	  τροποποίηση	  
δικαιωμάτων	  και	  υποχρεώσεων,	  με	  δήλωση	  ή	  
δηλώσεις	  βουλήσεως	  αυτής	  της	  δημιουργίας.	  

• Μπορεί	  να	  περιλαμβάνει	  και	  άλλα	  στοιχεία	  
πέραν	  των	  δηλώσεων	  βουλήσεως,	  π.χ.	  
παράδοση	  πράγματος.	  
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Ελαττώµατα των δικαιοπραξιών 

•  Κοινές	  προϋποθέσεις	  καταρτίσεως	  κάθε	  
δικαιοπραξίας.	  Κοινά	  ομοίως	  τά	  ελαττώματα,	  
αν	  λείπει	  κάποια	  προϋπόθεση.	  

• Μια	  δικαιοπραξία	  μπορεί	  να	  είναι	  άκυρη.	  
Τότε	  δεν	  επιφέρει	  τά	  αποτελέσματά	  της.	  Δεν	  
δημιουργεί	  το	  δικαίωμα.	  

• Μια	  δικαιοπραξία	  μπορεί	  να	  είναι	  
ακυρώσιμη.	  Επιφέρει	  τά	  αποτελέσματά	  της,	  
μαζί	  όμως	  με	  το	  δικαίωμα	  του	  προσώπου	  να	  
τά	  ανατρέψει	  με	  αίτημα	  ενώπιον	  του	  
δικαστηρίου.	  
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Ικανότης προς δικαιοπραξία (1) 

•  Ακυρότητα	  αν	  έλειπε	  η	  ικανότητα	  του	  
προσώπου	  προς	  δικαιοπραξία.	  (Είτε	  του	  
προσώπου	  που	  δήλωσε,	  είτε	  του	  προσώπου	  
προς	  το	  οποίο	  η	  δήλωση).	  

•  Ανίκανος	  προς	  δικαιοπραξία	  
– Οποιος	  είναι	  κάτω	  των	  10	  ετών	  
– Οποιος	  έχει	  κηρυχθεί	  ανίκανος	  δικαστικώς,	  λόγω	  
ψυχικής	  νόσου	  (ή	  άλλου	  λόγου	  που	  τον	  εμποδίζει	  
να	  επιμελείται	  τις	  υποθέσεις	  του).	  
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Ικανότης προς δικαιοπραξία (2) 

•  Ικανός	  για	  κάποιες	  μόνο	  δικαιοπραξίες	  
– Οποιος	  είναι	  μεταξύ	  των	  10	  και	  των	  18	  ετών	  
– Οποιος	  έχει	  τεθεί	  σε	  τέτοιο	  καθεστώς	  από	  το	  δικαστήριο,	  
λόγω	  ψυχικής	  νόσου	  (ή	  άλλου	  λόγου	  που	  τον	  εμποδίζει	  να	  
επιμελείται	  τις	  υποθέσεις	  του).	  

•  Ικανός	  για	  οποιαδήποτε	  δικαιοπραξία	  κάθε	  άλλος.	  
•  Ακυρότητα	  και	  αν	  πρόσωπο	  ικανό,	  δεν	  ήξερε	  στη	  
συγκεκριμένη	  περίπτωση	  τι	  έκανε	  (π.χ.	  λόγω	  μέθης)	  
ή	  έπραξε	  υπό	  το	  κράτος	  ψυχικής	  νόσου.	  
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Τύπος (1) 

•  Τύπος	  η	  μορφή	  της	  δήλωσης	  βουλήσεως.	  Π.χ.	  
– Εγγραφο	  ιδιωτικό	  
– Εγγραφο	  συμβολαιογραφικό	  

•  Κανόνας	  το	  άτυπο.	  
•  Χρησιμότητες	  της	  υποβολής	  σε	  τύπο.	  

– Σαφήνεια	  και	  ασφάλεια	  των	  συναλλαγών	  
– Διάκριση	  από	  το	  στάδιο	  των	  διαπραγματεύσεων	  
– Προστασία	  από	  απερίσκεπτες	  ενέργειες	  
– Ευκολία	  αποδείξεως	  

13 



Τύπος (2) 

•  Συστατικός	  ο	  τύπος,	  όταν	  απαιτείται	  επί	  ποινή	  
ακυρότητας	  της	  δικαιοπραξίας.	  

•  Παραδείγματα:	  
– Μεταβίβαση	  ή	  υπόσχεση	  μεταβίβασης	  ακινήτου	  
– Υπόσχεση	  παροχής	  χωρίς	  αντάλλαγμα	  (δωρεά)	  
– Σύσταση	  νομικού	  προσώπου	  
– Εγγύηση	  
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Παράνοµη ή ανήθικη δικαιοπραξία 

•  Ακυρότητα	  αν	  απαγορεύεται	  η	  κατάρτιση	  της	  
δικαιοπραξίας	  από	  το	  νόμο.	  Π.χ.	  σύμβαση	  εργασίας	  
με	  μισθό	  κατώτερο	  του	  ελαχίστου	  νομίμου.	  

•  Ακυρότητα	  επί	  αντιθέσεως	  στα	  χρηστά	  ήθη.	  
Ενδεικτικά:	  
– Υπέρμετρη	  δέσμευση	  ελευθερίας.	  Π.χ.	  υπόσχεση	  αλλαγής	  
θρησκείας,	  ή	  μη	  ασκήσεως	  ποτέ	  κάποιου	  επαγγέλματος.	  

– Αισχροκέρδεια.	  Εκμετάλλευση	  της	  ανάγκης,	  
ελαφρομυαλιάς	  ή	  απειρίας	  του	  άλλου,	  για	  να	  του	  πάρεις	  
π.χ.	  το	  σπίτι	  «για	  ένα	  κομμάτι	  ψωμί».	  
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Εικονικότης 

•  Ακυρη	  η	  δικαιοπραξία	  που	  γίνεται	  χωρίς	  πρόθεση	  
δεσμεύσεως,	  αλλά	  για	  τά	  μάτια	  τρίτων.	  

•  Παραδείγματα	  
– Δωρεά	  ακινήτου	  εμφανιζομένη	  ως	  πώληση,	  για	  να	  
πληρωθεί	  μικρότερος	  φόρος	  μεταβιβάσεως.	  

– Εικονικά	  τιμολόγια.	  
•  Εγκυρη	  η	  καλυπτομένη	  δικαιοπραξία.	  
•  Ο	  τρίτος	  δεν	  βλάπτεται.	  
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Πλάνη (1) 

•  Ακυρώσιμη	  η	  δήλωση	  βουλήσεως	  εκ	  πλάνης.	  
Παραδείγματα:	  
– Υπογραφή	  σε	  λάθος	  έγγραφο	  
– Λανθασμένη	  χρήση	  της	  γλώσσας	  
– Ο	  λήπτης	  δηλώσεως	  βουλήσεως	  δεν	  άκουσε	  καλά	  
– Πλάνη	  στις	  σημαντικές	  ιδιότητες	  του	  προσώπου	  ή	  
του	  πράγματος	  
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Πλάνη (2) 

•  Προϋπόθεση	  το	  ουσιώδες	  της	  πλάνης:	  Το	  πρόσωπο	  
δεν	  θα	  είχε	  προβεί	  στη	  δήλωση	  χωρίς	  την	  πλάνη.	  

•  Προϋπόθεση	  η	  παρεξήγηση.	  Αν	  το	  ίδιο	  κατάλαβαν	  
και	  οι	  δύο,	  ισχύει	  αυτό	  που	  κατάλαβαν	  (ό,τι	  κι	  αν	  
είπαν).	  

•  Οχι	  επί	  πλάνης	  στα	  παραγωγικά	  αίτια	  της	  
βουλήσεως.	  

•  Οχι	  αν	  ο	  άλλος	  θέλει	  τη	  δικαιοπραξία	  όπως	  την	  
εννοούσε	  ο	  πλανηθείς.	  

•  Οχι	  αν	  η	  ακύρωση	  θα	  αντέκειτο	  στην	  καλή	  πίστη.	  
•  Ο	  πλανηθείς	  οφείλει	  αποζημίωση	  λόγω	  της	  
ακυρώσεως.	  
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Απάτη 

•  Αν	  η	  πλάνη	  προκλήθηκε	  από	  απάτη,	  ευρύτερο	  
το	  δικαίωμα	  ακυρώσεως	  
– Υφίσταται	  και	  επί	  πλάνης	  στα	  παραγωγικά	  αίτια.	  
– Δεν	  δημιουργείται	  υποχρέωση	  αποζημιώσεως	  
από	  την	  ακύρωση.	  

– Δεν	  δικαιούται	  ο	  άλλος	  να	  αποκλείσει	  την	  
ακύρωση,	  απλώς	  αποδεχόμενος	  τη	  δικαιοπραξία	  
όπως	  την	  εννοούσε	  ο	  εξαπατηθείς.	  
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Απειλή 

•  Ακυρώσιμη	  η	  δικαιοπραξία	  που	  αναγκάστηκε	  
να	  κάνει	  κανείς	  λόγω	  απειλής	  παράνομης	  ή	  
ανήθικης.	  

•  Σοβαρή	  απειλή,	  για	  λογικό	  άνθρωπο.	  
•  Οχι	  νόμιμη	  απειλή.	  Π.χ.	  απειλή	  καταγγελίας	  
μισθώσεως,	  αν	  δεν	  αυξηθεί	  το	  ενοίκιο.	  
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