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Κανόνες δικαίου : 

 είναι ετερόνομοι κανόνες (θεσπίζονται από το Κράτος με ορισμένη διαδικασία) που ρυθμίζουν κατά τόπο 

υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Οι κανόνες δικαίου περιέχονται στους νόμους και 

τα έθιμα. Οι γενικοί κανόνες δικαίου ρυθμίζουν γενικά τις καταστάσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων 

χωρίς διακρίσεις και οι ειδικοί κανόνες ρυθμίζουν με ιδιαίτερο τρόπο ορισμένες κατηγορίες εννόμων 

σχέσεων (π.χ εργατικό δίκαιο). 

 Κανόνες ενδοτικού δικαίου :  

είναι οι κανόνες των οποίων η εφαρμογή μπορεί να αποκλειστεί με κοινή βούληση των μερών. Οι κανόνες 

αυτοί εφαρμόζονται δηλ. εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν αποφασίσει διαφορετικά.  

Αναγκαστικού δικαίου ή δημόσιας τάξης:  είναι οι κανόνες των οποίων η εφαρμογή δεν μπορεί να 

αποκλειστεί ακόμη και όταν τα μέρη το επιθυμούν.  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αυθεντική: είναι η ερμηνεία που γίνεται από τον ίδιο το νομοθέτη με άλλο νόμο (ερμηνευτικός νόμος).  

Επιστημονική: είναι η ερμηνεία που γίνεται από νομικούς (θεωρητικούς επιστήμονες ή δικαστές). 

Διακρίνεται σε:  α) Γραμματική ερμηνεία όταν βασίζεται στο γράμμα του νόμου δηλ. στις λέξεις του κανόνα 

δικαίου. β) Λογική όταν βασίζεται σε ορισμένα επιχειρήματα όπως το κατ΄ αντιδιαστολήν επιχείρημα, το 

κατά μείζονα λόγο επιχείρημα, το επιχείρημα εκ του μείζονος το έλασσον, το επιχείρημα εκ της σιωπής του 

νόμου. γ) Τελεολογική είναι η ερμηνεία που αποβλέπει στο σκοπό που επιδιώκεται από τον κανόνα δικαίου. 

Διακρίνεται σε: i) Διορθωτική που χρησιμοποιείται όταν ο νομοθέτης εκφράστηκε στενότερα (διασταλτική 

ερμηνεία) ή ευρύτερα (συσταλτική ερμηνεία) από ότι ήθελε και ii) Συμπληρωματική ερμηνεία όταν 

καλύπτονται κενά που υπάρχουν στο νόμο.  

Αναλογία: είναι η εφαρμογή ενός κανόνα δικαίου που τέθηκε για μία ορισμένη περίπτωση και σε κάποια 

άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το νόμο αλλά εμφανίζει ομοιότητες προς εκείνη που 

προβλέπεται. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Στις Γενικές Αρχές περιέχονται διατάξεις που εφαρμόζονται όχι μόνον σε όλες τις αστικές σχέσεις αλλά και 

σε σχέσεις που ρυθμίζονται από άλλους κλάδους του δικαίου. Συγκεκριμένα περιέχουν διατάξεις για τα 

πρόσωπα, τα δικαιώματα και τις δικαιοπραξίες.  

Ο Αστικός Κώδικας διακρίνει ως υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο φυσικά όσο και νομικά 

πρόσωπα. 

Ικανότητα δικαίου ή δικαιοκτητική ικανότητα ή προσωπικότητα είναι η ικανότητα να είναι κανείς 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κάθε πρόσωπο έχει ικανότητα δικαίου.  

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Φυσικά πρόσωπα είναι όλοι οι άνθρωποι. Το φυσικό πρόσωπο αρχίζει με τη γέννησή του ( 35 ΑΚ). 

Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 36 του ΑΚ και το κυοφορούμενο εάν γεννηθεί ζωντανό θεωρείται ως προς τα 

δικαιώματα που έχει σαν να ήταν γεννημένο από τη στιγμή της σύλληψής του. Αυτή η διάταξη έχει κυρίως 

σημασία στις κληρονομικές σχέσεις.  

Το τέλος του φυσικού προσώπου επέρχεται με το θάνατό του.  

Προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα, χρησιμοποιείται ο όρος νομικής προσωπικότητα. Αυτή 

αποκτάται όταν ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που προβλέπει κατά περίπτωση ο νόμος για την σύσταση 

του νομικού προσώπου (61 ΑΚ). 

Τεκμήριο θανάτου: Εάν ο θάνατος ενός προσώπου, του οποίου το πτώμα δεν βρέθηκε, είναι βέβαιος, 

συνέβη όμως κάτω από συνθήκες που δεν είναι δυνατό να υπάρχουν μαρτυρίες προσώπων (π.χ 

αεροπορικό δυστύχημα) θεωρείται ότι ο θάνατος έχει αποδειχθεί και επιτρέπεται η σύνταξη ληξιαρχικής 

πράξης θανάτου.   

Τεκμήριο συναποβίωσης: Εάν περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει και δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί 

ποιος πέθανε πρώτος, δεύτερος κ.λ.π. θεωρείται ότι πέθαναν ταυτόχρονα.  
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Αφάνεια 

 

Σε περίπτωση που ο θάνατος ενός προσώπου θεωρείται πολύ πιθανός κινείται η διαδικασία κήρυξής του 

σε αφάνεια. Πολύ πιθανός είναι ο θάνατος ενός προσώπου  όταν εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο 

ζωής τουλάχιστον ένα (1) έτος Ή όταν απουσιάζει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις. Πρέπει στην περίπτωση 

αυτή να έχουν περάσει τουλάχιστον 5 έτη από την αποστολή της τελευταίας είδησης.   

Όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τελευταίας κατοικίας του 

εξαφανισμένου αίτηση για να κηρυχθεί σε αφάνεια. Η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί κηρύσσει την 

αφάνεια και τα αποτελέσματα της αφάνειας αρχίζουν από το χρονικό σημείο που σύμφωνα με τη 

δικαστική απόφαση άρχισε η αφάνεια.  

Η μόνη συνέπεια που δεν επέρχεται με την κήρυξη της αφάνειας είναι η λύση του γάμου και απαιτείται 

δικαστική απόφαση που να λύνει το γάμο με λόγο διαζυγίου την αφάνεια.  

Εάν μετά την κήρυξη της αφάνειας εμφανιστεί ο άφαντος, αυτός έχει δικαίωμα να ανατρέψει τα 

αποτελέσματά της πλην της λύσης του γάμου με διαζύγιο.  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Όνομα: περιλαμβάνει το κύριο όνομα και το επίθετο. Προστατεύεται και το ψευδώνυμο ένα η 

χρησιμοποίησή του είναι τέτοια που πλέον έχει καταστεί διακριτικό γνώρισμα του προσώπου. Όταν 

αμφισβητείται το όνομα από άλλον ή χρησιμοποιείται παράνομα από άλλον, αυτός που προσβάλλεται 

μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής, την παράλειψή της στο μέλλον, αποζημίωση και 

ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης.   

Φύλο: το Σύνταγμα διακηρύσσει την αρχή της ισότητας των δύο φύλλων 

Ιθαγένεια: είναι ο νομικός σύνδεσμος ενός προσώπου με μία ορισμένη  Πολιτεία.  

Ηλικία: η ικανότητα για δικαιοπραξία ή αδικοπραξία εξαρτάται από τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας  

Υγεία: η σωματική αναπηρία ή τυχόν διανοητική διαταραχή επιδρούν στην ικανότητα του προσώπου για 

δικαιοπραξία και για αδικοπραξία.   

Τιμή: είναι η κοινωνική αξία και υπόληψη που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο. 



 
 

Σελίδα 5 από 25 
 

 

Συγγένεια: είναι ο δεσμός που συνδέει δύο ή περισσότερα πρόσωπα μεταξύ τους. Διακρίνεται σε 

συγγένεια εξ΄ αίματος και εξ΄ αγχιστείας.  

Κατοικία: Είναι ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο εγκαταστάθηκε με την πρόθεση να τον κάνει μόνιμο 

κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η κατοικία έχει σημασία για τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής και τη 

δωσιδικία (δηλαδή, ποιο είναι το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται μια υπόθεση).  

Εκούσια είναι η κατοικία που έχει επιλεγεί ελεύθερα από ένα πρόσωπο. Περιέχει δηλ. δύο στοιχεία: α) την 

πραγματική εγκατάσταση και β) τη βούληση για εγκατάσταση ώστε να γίνει μόνιμο κέντρο των βιοτικών 

του σχέσεων.  

Νόμιμη ή αναγκαία κατοικία είναι αυτή που προσδιορίζεται από το νόμο π.χ. οι ανήλικοι έχουν ως 

κατοικία τους αυτή των γονέων τους, οι δικαστικοί λειτουργοί τον τόπο που υπηρετούν. 

Η κατοικία διαφέρει από τη διαμονή γιατί διαμονή είναι ο τόπος που προσωρινά βρίσκεται ένα πρόσωπο 

χωρίς να έχει την πρόθεση να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτόν (π.χ. όταν βρισκόμαστε διακοπές το μέρος 

που είμαστε αποτελεί τον τόπο διαμονής μας).  

Προσωπικότητα 

Είναι το σύνολο των ιδιοτήτων, των χαρακτηριστικών και των άυλων αγαθών που εξατομικεύουν το 

φυσικό πρόσωπο και είναι αναγκαία για τη βιολογική, κοινωνική και πνευματική του εξέλιξη. Η προστασία 

της προσωπικότητας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη με τις διατάξεις των άρθρων (π.χ. προστασία της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του απορρήτου των επικοινωνιών, της σωματικής και ψυχικής 

ακεραιότητας).  

Με τη διάταξη 57 του ΑΚ παρέχεται προστασία στην προσωπικότητα εφόσον προσβάλλεται παράνομα 

από τρίτον και προβλέπονται τέσσερις αξιώσεις:  

1. Αξίωση για άρση της προσβολής  

2. Αξίωση να μην επαναληφθεί η προσβολή  στο μέλλον 

3. Αξίωση για αποζημίωση 

4. Αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης 
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Προστατεύεται ειδικά και η μνήμη προσώπου που έχει πεθάνει και τις ως άνω αξιώσεις έχουν ορισμένοι 

στενοί συγγενείς και οι κληρονόμοι του από διαθήκη.  

Προστατεύονται και τα προϊόντα της διάνοιας. Είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται στο 

δημιουργό και είναι συνυφασμένο με το έργο του (π.χ. έργα των συγγραφέων, συνθετών, ζωγράφων, 

ευρεσιτεχνίες).   

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Νομικά πρόσωπα είναι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό ή σύνολα περιουσίας που 

έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και έχουν αποκτήσει τηρώντας τους όρους του 

νόμου αυτοτελή (νομική προσωπικότητα), είναι δηλ. υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  

Με απλά λόγια, είναι μια πλασματική οντότητα που δημιουργεί ο νόμος για την εξυπηρέτηση καθαρά 

πρακτικών σκοπών. Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε: 

➔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ): ιδρύονται με πράξη (κυρίως νόμο) του Κράτους και ασκούν 

δημόσια εξουσία (Κράτος, πανεπιστήμια,  δήμος, ασφαλιστικό ταμείο κτλ.) 

➔ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ): ιδρύονται με ιδιωτική πρωτοβουλία και λειτουργούν με βάση 

τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου (σωματεία, ίδρυμα, συνεταιρισμός κτλ.) 

➔ Νομικά Πρόσωπα μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα: έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου ιδρύονται, όμως, από το Κράτος για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος.  

 Χαρακτηριστικά του Νομικού Προσώπου 

➔ έχουν ικανότητα δικαίου (δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις) 

➔ έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (δικαιοπρακτούν μέσω της διοίκησης τους) 

➔ κληρονομούν, αλλά δεν κληρονομούνται 

➔ η έδρα τους είναι αντίστοιχη της κατοικίας των φυσικών προσώπων 

➔ έχουν μονομελή ή πολυμελή διοίκηση  

➔ φέρουν ευθύνη για τις δικαιοπραξίες των οργάνων τους 

➔ φέρουν ευθύνη για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους 

➔ η επωνυμία, η καλή φήμη και τα άλλα αγαθά που συγκροτούν την προσωπικότητα του νομικού προσώπου 

προστατεύονται όπως και στα φυσικά πρόσωπα. 
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Ευθύνη νομικών προσώπων 

i) Οι δικαιοπραξίες που ενεργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου μέσα στα όρια της εξουσίας της 

υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο. Πρέπει δηλ. το όργανο του νομικού προσώπου να δικαιοπρακτεί 

αφενός με την ιδιότητά του αυτή και αφετέρου μέσα στο πλαίσιο της εξουσίας που έχει σύμφωνα με το 

καταστατικό .  

ii) Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους εφόσον: 

- Η πράξη ή η παράλειψη του οργάνου δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση  

- Η πράξη ή η παράλειψη προέρχεται από όργανο που αντιπροσωπεύει το νομικό πρόσωπο 

- Η πράξη ή η παράλειψη του οργάνου έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.  

Σωματείο 

Σωματείο( 78-106 ΑΚ) είναι ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων για την επιδίωξη σκοπού ΜΗ 

κερδοσκοπικού. Μη κερδοσκοπικός σκοπός δεν είναι μόνον ο ιδεολογικός, καλλιτεχνικός, φιλανθρωπικός 

κ.λ.π αλλά και ο οικονομικός σκοπός (π.χ τα επαγγελματικά σωματεία). Ο σκοπός του σωματείου δεν 

πρέπει να αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη.  

 

Προϋποθέσεις Σύστασης Σωματείου 

➔ Έγγραφη συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 20 πρόσωπα για την ίδρυση του σωματείου. 

➔ Καταστατικό που συντάσσεται εγγράφως και καθορίζονται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, οι όροι 

λειτουργίας του, οι πόροι του, οι οποίοι καθορίζονται απ' το άρθρο 5 του 1264/1982, οι όροι για την 

τροποποίηση του καταστατικού, οι όροι διάλυσης , τα όργανα διοίκησης και αντιπροσώπευσης κ.λ.π.  

➔ Αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του σωματείου.  

Έκδοση απόφασης κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας από το Δικαστήριο δεδομένου ότι πρόκειται για το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και απαγορεύεται έλεγχος σκοπιμότητας. 

Εγγραφή στο βιβλίο των σωματείων στο Πρωτοδικείο μόλις η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη. 

Από την εγγραφή αυτή το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα. 
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Όργανα του σωματείου:  

α) η Διοίκηση (μονομελής ή πολυμελής) 

β) η Συνέλευση των μελών. Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και 

μπορεί να τα παύει, εγκρίνει τον ισολογισμό, αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του σωματείου, 

την τροποποίηση του καταστατικού κ.λ.π. 

γ) Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό.    

Η ιδιότητα μέλους του σωματείου δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Παύει σε περίπτωση θανάτου 

του μέλους, με την αποβολή του μέλους, την αποχώρηση του μέλους, εξαιτίας ειδικών λόγων που 

αναφέρονται στο Καταστατικό (π.χ λόγω αλλαγής επαγγέλματος) ή με τη διάλυση του σωματείου.  

Διάλυση του σωματείου: 

➔ Αυτοδικαίως όταν προβλέπεται από το καταστατικό ή όταν τα μέλη του σωματείου μείνουν λιγότερα από 10. 

➔ Με απόφαση της Συνέλευσης των μελών  

➔ Με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου μετά από αίτηση της 

διοίκησης του σωματείου ή του 1/5 των μελών του . 

➔ Αν το σωµατείο επιδιώκει σκοπό  διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή 

η λειτουργία του σωµατείου έχουν καταστεί παράνοµη ή ανήθικη ή αντίθετοι προς τη δηµόσια τάξη. 

➔ Αν ο σκοπός του  σωµατείου εκπληρώθηκε ή αν από τη µακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του 

έχει εγκαταλειφθεί. 

 

Η περιουσία του σωματείου που διαλύεται δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του, αλλά χρησιμοποιείται όπως 

ορίζει ο νόμος και το καταστατικό του αλλιώς περιέρχεται στο δημόσιο το οποίο υποχρεούται να 

εκπληρώσει με αυτήν τον σκοπό του σωματείου (106 ΑΚ). Μετά τη διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση.  
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Ίδρυμα(108-121 ΑΚ) 

Ίδρυμα είναι σύνολο περιουσίας που τάχθηκε, με ιδρυτική πράξη, για την εξυπηρέτηση ορισμένου 

σκοπού.  

Για να συσταθεί χρειάζεται: 

➢ Ιδρυτική πράξη που μπορεί να γίνει είτε εν ζωή με συμβολαιογραφική πράξη είτε με διαθήκη και πρέπει να 

περιέχει το σκοπό του ιδρύματος, την περιούσια που αφιερώνεται για το ίδρυμα. 

➢ Ο οργανισμός του ιδρύματος με τον οποίο καθορίζονται ο σκοπός, η επωνυμία, η έδρα και η διοίκησή του.  

➢ Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που να εγκρίνει τη σύστασή του, μετά από έλεγχο της νομιμότητας και 

της σκοπιμότητας της δημιουργίας του ιδρύματος. Το ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις 

δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα της σύστασής του. 

Διάλυση ιδρύματος 

➢ Αυτοδικαίως, στις περιπτώσεις που ορίζει η ιδρυτική πράξη ή οργανισμός του ( άρθρο 117 ΑΚ) 

➢ Με προεδρικό Διάταγμα , στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, πχ εκπλήρωση του σκοπού του, παρέκκλιση 

από το σκοπό του, παράνομη λειτουργία του.  

Επιτροπή εράνου 

Επιτροπή εράνου είναι μία επιτροπή από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα που έχουν σκοπό να 

συγκεντρώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα με έρανο, γιορτές ή παρόμοια μέσα για εξυπηρέτηση 

ορισμένου δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού.  

Για τη σύσταση απαιτείται:  

➢ Συστατική πράξη πέντε τουλάχιστον ανθρώπων   

➢ Προεδρικό Διάταγμα που να εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής μετά από έλεγχο νομιμότητας και 

σκοπιμότητας. Στο Προεδρικό Διάταγμα εμπεριέχεται και ο οργανισμός της επιτροπής. 

 

 

 

Διάλυση της επιτροπής εράνου 
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➢ Αυτοδικαίως , μόλις περάσει ο χρόνος που τάχθηκε για να περατωθεί το έργο της.  

➢ Με Προεδρικό Διάταγμα.  Αν αποφασίσει η ίδια να διαλυθεί. Αν έχει παρεκκλίνει από το έργο της . Αν η 

εκτέλεση του έργου της έγινε ανέφικτη ή συνάγεται οπωσδήποτε ότι εγκαταλείφθηκε. Αν ο σκοπός έγινε 

παράνομος ή ανήθικος ή αντιβαίνει στη δημόσια τάξη. 

 

Αστική εταιρεία( 741 ΑΚ) 

Είναι η σύμβαση με την οποία  δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να 

επιδιώξουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό, ιδίως οικονομικό.  

Η αστική εταιρεία δεν είναι νομικό πρόσωπο και εάν επιθυμεί να αποκτήσει νομική προσωπικότητα 

πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία δημοσίευσης των ομορρύθμων εταιρειών. 

Η μορφή αυτή εταιρείας χρησιμοποιείται για διάφορες δραστηριότητες, π.χ. επιστημονικές, 

φιλανθρωπικές οικονομικές, εμπορικές.  

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η μη διανομή κερδών στους εταίρους κατά το τέλος της χρήσης. Τα κέρδη 

πρέπει να επανεπενδύονται στην εταιρεία, με στόχο την προαγωγή των στόχων της, οι οποίοι 

καθορίζονται στο καταστατικό της.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ  

Έννομη σχέση είναι κάθε βιοτική σχέση, που ρυθμίζεται από το δίκαιο και παράγει αποτελέσματα.  

Δικαίωμα είναι η εξουσία που παρέχει το δίκαιο σε ένα πρόσωπο για την ικανοποίηση ενός βιοτικού του 

συμφέροντος που κρίνεται άξιο προστασίας. Κατά κανόνα, σε κάθε δικαίωμα ορισμένου ανθρώπου 

αντιστοιχεί ορισμένη υποχρέωση κάποιου άλλου.  

Αξίωση είναι το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον να πράξει ή να παραλείψει κάτι π.χ. η αξίωση 

του Ψ να εισπράξει εμπρόθεσμα τους τόκους δανείου που έχει χορηγήσει στον Χ, η αξίωση να μην 

χρησιμοποιεί άλλος το διακριτικό σήμα των προϊόντων της επιχείρησης του. 

Προφανώς, η έννοια της αξίωσης πηγάζει (αλλά δεν ταυτίζεται) από αυτήν του δικαιώματος. Το δικαίωμα 

είναι ευρύτερη έννοια από την αξίωση. Από ένα δικαίωμα μπορεί να απορρέουν μία ή περισσότερες 

αξιώσεις ή και καμία, όπως συμβαίνει με τα διαπλαστικά δικαιώματα.  

Το δικαίωμα υπόκειται σε αποσβεστική ή αποκλειστική προθεσμία ενώ η αξίωση παραγράφεται.  
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Αποσβεστική ή αποκλειστική προθεσμία είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ασκηθεί ένα 

δικαίωμα για να μην αποσβεστεί. 

Παραγραφή είναι η εξασθένηση της αξίωσης. Εάν δηλ. ο δικαιούχος μίας αξίωσης δεν την ασκήσει μέσα 

σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον υπόχρεο να αρνηθεί την εκπλήρωση 

της παροχής. Η παραγραφή προτείνεται με ένσταση. Οι διατάξεις που ορίζουν για την παραγραφή είναι 

δημόσιας τάξης και δεν μεταβάλλονται με συμφωνία των μερών.  

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που διακόπτουν την παραγραφή. Από το τέλος της διακοπής αρχίζει νέα 

παραγραφή και δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που πέρασε μέχρι τη διακοπή. Ο χρόνος της νέας 

παραγραφής είναι ο ίδιος με το χρόνο της παραγραφής που διακόπηκε.  

Αναστολή παραγραφής σημαίνει τον μη υπολογισμό στο χρόνο της παραγραφής  ενός χρονικού 

διαστήματος στο οποίο συμβαίνει κάποιο γεγονός που συνιστά λόγο αναστολής. Η παραγραφή 

συνεχίζεται όταν πάψει η αναστολή και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν 6 μήνες. 

Συνυπολογίζεται και ο χρόνος που προηγήθηκε πριν την επέλευση του γεγονότος.   

Διαφορές αποσβεστικής προθεσμίας - παραγραφής 

- η παραγραφή αφορά αξιώσεις ενώ η αποσβεστική προθεσμία αφορά δικαιώματα 

- η πάροδος της αποσβεστικής προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος ενώ η συμπλήρωση 

της παραγραφής εξασθένηση (όχι απόσβεση) της αξίωσης  

- το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως την αποσβεστική προθεσμία όχι όμως και την 

παραγραφή. 

Ένσταση είναι ένα δικαίωμα που αντιτάσσεται σε κάποιο άλλο δικαίωμα και εμποδίζει την ενέργειά του 

(π.χ ένσταση εξόφλησης, ένσταση παραγραφής). 
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Διακρίσεις δικαιωμάτων 

Τα δικαιώματα διακρίνονται σε: 

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ. Αυτά είναι:  

- ενοχικά  

- εμπράγματα 

- κληρονομικά  

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. Αυτά είναι:  

- το δικαίωμα στην προσωπικότητα  

- τα οικογενειακά 

Γ. ΜΙΚΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. Είναι αυτά που έχουν χαρακτήρα περιουσιακό και προσωπικό μαζί. Όπως το 

δικαίωμα στα προϊόντα διάνοιας (το δικαίωμα του συγγραφέα) 

Δ. ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Είναι αυτά που αναγνωρίζουν στο φορέα τους τη δυνατότητα είτε να εξουσιάζει ένα 

πράγμα (κυριότητα) είτε να επεμβαίνει στην προσωπική σφαίρα άλλου προσώπου (γονική μέριμνα). 

Διακρίνονται σε απόλυτα (αυτά που στρέφονται κατά όλων των ανθρώπων) και τα σχετικά (αυτά που 

στρέφονται κατά ορισμένου προσώπου) 

Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ Είναι τα δικαιώματα που παρέχουν στο φορέα τους την δυνατότητα να προβαίνει 

μονομερώς στη σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση μίας έννομης σχέσης ή ενός δικαιώματος.  

Κτήση δικαιώματος είναι η σύνδεση του δικαιώματος με το φορέα του. Διακρίνεται σε: α) πρωτότυπη όταν 

αποκτάται το δικαίωμα χωρίς να υπάρχει προηγούμενος δικαιούχος (π.χ κατάληψη αδεσπότου) και β) 

παράγωγη όταν το δικαίωμα που αποκτάται στηρίζεται σε δικαίωμα που είχε άλλο πρόσωπο δηλ. ο 

προηγούμενος δικαιούχο (π.χ πώληση ακινήτου). 

Αλλοίωση δικαιώματος είναι η μεταβολή του δικαιώματος και διακρίνεται σε υποκειμενική όταν αλλάζει το 

πρόσωπο του δικαιούχου ή του υποχρέου (κληρονομική διαδοχή) και αντικειμενική όταν αλλάζει το 

περιεχόμενο του δικαιώματος (π.χ μερική καταβολή οφειλής).  

Απώλεια δικαιώματος επέρχεται είτε εκούσια (πώληση), είτε ακούσια ( σε περίπτωση θανάτου).  
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 Κατάχρηση δικαιώματος 

Άσκηση του δικαιώματος είναι η χρησιμοποίηση της εξουσίας που παρέχει το δικαίωμα στο δικαιούχο. Η 

άσκηση περιλαμβάνει την  απόλαυση των ωφελειών, την προστασία του δικαιώματος και τη διάθεση του 

δικαιώματος.  

Όταν η άσκηση του δικαιώματος ξεπερνά τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο 

κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος (ΑΚ 281) πρόκειται για καταχρηστική άσκηση του 

δικαιώματος και αποτελεί παράνομη πράξη. Εάν η καταχρηστική άσκηση γίνεται με δικαιοπραξία αυτή 

είναι άκυρη, εάν γίνεται με υλικές ενέργειες αυτός που βλάπτεται θα ζητήσει την παύση του δικαιώματος 

και την παράλειψη της άσκησής του στο μέλλον και εάν γίνεται με αγωγή τότε η αγωγή θα απορριφθεί. 

Ενδέχεται να οφείλεται και αποζημίωση από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος κατά τις διατάξεις 

για αδικοπραξία.  

Προστασία του δικαιώματος 

1. Ένδικη είναι η προστασία που παρέχει η πολιτεία με τα δικαστήρια. Αυτά χωρίζονται σε : 

α) Πρωτοβάθμια: Ειρηνοδικεία, Μονομελή Πρωτοδικεία και Πολυμελή Πρωτοδικεία 

β) Δευτεροβάθμια δικαστήρια: Πολυμελή Πρωτοδικεία και Εφετεία.  

γ) Άρειος Πάγος. Εξετάζει μόνο τη νομική ορθότητα των αποφάσεων των άλλων δικαστηρίων. 

2. Αυτοδύναμη είναι η προστασία όταν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 

προστασία του δικαιώματος. Πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις  που προβλέπονται από το νόμο και 

είναι: α) αυτοδικία, β) άμυνα και γ) κατάσταση ανάγκης 

α) Αυτοδικία είναι η ικανοποίηση της αξίωσης από τον ίδιο το δικαιούχο αυτοδύναμα και χωρίς τη 

βοήθεια της αρχής( άρθρι 282 ΑΚ). Προϋποθέσεις είναι: 

- η ύπαρξη αξίωσης που να μπορεί να επιδιωχθεί με αγωγή 

- η βοήθεια της αρχής να μην μπορεί να φτάσει εγκαίρως  

- από την αναβολή να υπάρχει κίνδυνος να ματαιωθεί ή δυσκολευτεί σημαντικά η πραγμάτωση της 

αξίωσης 

Για να είναι νόμιμη η αυτοδικία πρέπει να χρησιμοποιεί ο δικαιούχος τα μέσα που είναι απολύτως 

αναγκαία για την ικανοποίηση της αξίωσής του. Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις  ή τα 
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μέσα δεν ήταν τα απολύτως αναγκαία η πράξη είναι παράνομη και ο εκείνος που αυτοδίκησε υποχρεούται 

σε αποζημίωση. 

Παράδειγμα αυτοδικίας: ο Α κλέβει από την τσάντα του Β. Ο Β επιτρέπεται να τον κυνηγήσει και να την 

πάρει αρκεί να μην προκαλέσει στον Α σοβαρές σωματικές βλάβες. 

β) Άμυνα είναι η υπεράσπιση που επιβάλλεται σε κάποιον για να αποτρέψει παρούσα και άδικη επίθεση 

εναντίον του ιδίου ή τρίτου( άρθρο 284 ΑΚ). Προϋποθέσεις είναι: 

- επίθεση, η οποία να μην έχει τελειώσει ακόμη (παρούσα επίθεση) και να είναι άδικη  

- η ενέργεια του αμυνόμενου να έχει ως σκοπό την απόκρουση της επίθεσης να είναι δηλ. πράξη 

υπεράσπισης 

- η ενέργεια του αμυνόμενου να στρέφεται κατά του επιτιθέμενου και όχι τρίτου 

- η υπεράσπιση να είναι η επιβαλλόμενη και να μην υπερβαίνει τα όρια της άμυνας 

Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ή υπάρχει υπέρβαση των ορίων της άμυνας, η πράξη 

είναι παράνομη και ο αμυνόμενος υποχρεούται σε αποζημίωση. 

Παράδειγμα άμυνας: Ο Α τσακώνεται με τον Β και τον σπρώχνει. Ο Β βρισκόμενος σε άμυνα μπορεί να 

χειροδικήσει κατά του Α όχι και, όμως, να του προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη με σουγιά που έχει 

μαζί του. 

γ) Κατάσταση ανάγκης ( άρθρο 285 ΑΚ) υπάρχει όταν κάποιος εξαναγκάζεται να βλάψει ή να 

καταστρέψει ξένο πράγμα για να αποτρέψει κίνδυνο που απειλεί δυσανάλογα μεγαλύτερη ζημία σε 

εκείνον ή σε κάποιον τρίτο. Προϋποθέσεις είναι:  

- να υπάρχει κίνδυνος που απειλεί να επιφέρει βλάβη σε αγαθό 

- ο κίνδυνος να είναι επικείμενος, να αναμένεται δηλ. σε σύντομο χρονικό διάστημα 

- να υπάρχει καταστροφή ή βλάβη ξένου πράγματος 

- να απειλεί με ζημία πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προκλήθηκε με την καταστροφή του ξένου 

πράγματος 

Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα να ζητήσει ο ζημιωθείς εύλογη αποζημίωση.  
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Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η πράξη είναι παράνομη και ο προκαλών τη ζημία 

οφείλει πλήρη αποζημίωση στο ζημιωθέντα. 

Παράδειγμα: Ο Α κυνηγημένος από έναν παράφρονα παραβιάζει εξώπορτα ξένου σπιτιού προκειμένου να 

μπει μέσα και να σωθεί.  

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Οι πράξεις που ενδιαφέρουν το δίκαιο χωρίζονται σε δίκαιες και άδικες πράξεις. Τις δίκαιες τις επιτρέπει 

το δίκαιο και έχουν έννομα αποτελέσματα ενώ οι άδικες απαγορεύονται από το δίκαιο και έχουν δυσμενείς 

συνέπειες για εκείνον που τις έπραξε. 

Δικαιοπραξία είναι η δήλωση βούλησης που κατευθύνεται στην παραγωγή ηθελημένου εννόμου 

αποτελέσματος. Απαραίτητα, λοιπόν, στοιχεία της δικαιοπραξίας είναι: α) η δήλωση βούλησης β) 

ηθελημένα αποτελέσματα.  

Ενδεχομένως να απαιτείται και η συνδρομή άλλων γεγονότων όπως π.χ στη σύμβαση δανείου που εκτός 

από τη δήλωση βούλησης του δανειστή και του οφειλέτη απαιτείται και η παράδοση του δανειζομένου 

ποσού. 

Πράξεις που δεν συνιστούν δικαιοπραξία είναι οι υλικές πράξεις (π.χ συγγραφή ενός βιβλίου) και οι οιονεί 

δικαιοπραξίες που αν και περιέχουν δήλωση βούλησης τα αποτελέσματα, ηθελημένα ή μη, επέρχονται 

από το νόμο. 

Είδη δικαιοπραξιών  

1. Μονομερής δικαιοπραξία είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δήλωση βούλησης ενός μόνο προσώπου. (π.χ 

διαθήκη)  

2. Σύμβαση είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δηλώσεις βούλησης δυο ή περισσότερων προσώπων (π.χ 

μίσθωση, πώληση). 

 

 Οι συμβάσεις διακρίνονται σε  

α) ετεροβαρείς , είναι η σύμβαση που δημιουργεί δικαίωμα στον ένα από τους συμβαλλομένους και στον 

άλλο δικαίωμα. (π.χ δωρεά)  

β)  αμφοτεροβαρείς, είναι η σύμβαση που δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις υπέρ και σε βάρος 

των δυο συμβαλλομένων. (π.χ πώληση)  
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3. Χαριστική δικαιοπραξία, είναι η δικαιοπραξία στην οποία η παροχή από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο 

γίνεται χώρις αντάλλαγμα. (π.χ δωρεά, χρησιδάνειο) 

4. Επαχθής δικαιοπραξία, είναι η δικαιοπραξία στην οποία η παροχή από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο 

γίνεται με αντάλλαγμα.  (π.χ πώληση, μίσθωση) 

5. Εν ζωή δικαιοπραξία , είναι η κάθε δικαιοπραξία , εκτός από την αιτία θανάτου.(σύμβαση εργασίας) 

6. Αιτία θανάτου δικαιοπραξία, είναι η δικαιοπραξία της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται μετά το θάνατο 

του προσώπου που την κατάρτισε. ( πχ διαθήκη) 

7. Τυπική δικαιοπραξία, είναι η δικαιοπραξία που για την έγκυρη κατάρτισή της χρειάζεται η τήρηση ορισμένου 

τύπου (π.χ μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου) 

8. άτυπη δικαιοπραξία , είναι η δικαιοπραξία που για την έγκυρη κατάρτισή της δεν χρειάζεται η τήρηση τύπου 

(π.χ σύμβαση εργασίας, μίσθωση πράγματος) 

   

Για να είναι μία δικαιοπραξία έγκυρη πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:  

1. Ικανότητα για δικαιοπραξία 

2. Βούληση εκείνου που προβαίνει στη δικαιοπραξία 

3. Η βούληση να μην προϊόν απάτης, πλάνης, απειλής 

4. Δήλωση της βούλησης 

5. Ταύτιση της βούλησης και της δήλωσης της βούλησης  

6. Η δήλωση βούλησης να έχει τον τύπο που ορίζει ο νόμος 

7. Το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας να είναι σύμφωνο με το νόμο 

 

Ικανότητα για δικαιοπραξία (127-137 ΑΚ) 

Ενώ το δίκαιο αναγνωρίζει γενικά ικανότητα δικαίου σε κάθε πρόσωπο, δεν κάνει το ίδιο όσον αφορά την 

ικανότητα για δικαιοπραξία .Με τον όρο αυτό νοείται  η ικανότητα ενός προσώπου να καταρτίζει 

αυτοπροσώπως δικαιοπραξίες. Ικανότητα για δικαιοπραξίες έχουν μόνο τα άτομα με πνευματική 

ωριμότητα και ψυχική υγεία.  

Ικανότητα για αδικοπραξία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τη σημασία των πράξεών του 

και να μπορεί να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο.  
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Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης 

Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλονται: 

α) όποιος αδυνατεί, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί να 

φροντίζει μόνος του για τις υποθέσεις του. 

β) όποιος λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού εκθέτει στον κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, το 

σύζυγό του, τους κατιόντες ή ανιόντες. 

Η υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση γίνεται με δικαστική απόφαση που διορίζει και 

το δικαστικό συμπαραστάτη, ύστερα από αίτηση του ιδίου του πάσχοντος ή του/της συζύγου ή των 

γονέων ή τέκνων ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Με δικαστική απόφαση γίνεται και η άρση της 

συμπαράστασης. 

Στερητική δικαστική συμπαράσταση: υπό το καθεστώς αυτό το άτομο είναι ανίκανο να καταρτίζει 

αυτοπροσώπως οποιαδήποτε δικαιοπραξία. Αντί για αυτόν ενεργεί ο δικαστικός του συμπαραστάτης. 

Μερική δικαστική συμπαράσταση: υπό το καθεστώς αυτό το άτομο είναι ανίκανο να καταρτίζει 

αυτοπροσώπως ορισμένες μόνο δικαιοπραξίες, οι οποίες αναφέρονται στη δικαστική απόφαση.  

Πλήρης Επικουρική δικαστική συμπαράσταση: υπό το καθεστώς αυτό για την ισχύ όλων των 

δικαιοπραξιών που καταρτίζει το άτομο απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού του συμπαραστάτη. 

Μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση: για την ισχύ ορισμένων αναφερομένων στη δικαστική 

απόφαση δικαιοπραξιών που καταρτίζει το άτομο απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού του 

συμπαραστάτη. 

Είναι δυνατός ο συνδυασμός στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης οπότε η δικαστική 

απόφαση θα ορίζει ποιες ενέργειες δεν μπορεί ο συμπαραστατούμενος να επιχειρεί αυτοπροσώπως αλλά 

διά του συμπαραστάτη του και ποιες δεν μπορεί να ενεργεί χωρίς τη συναίνεση του συμπαραστάτη του.  
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Κατηγορίες προσώπων ανάλογα με την ικανότητά τους 

για δικαιοπραξία 

Α. ΠΛΗΡΩΣ ΙΚΑΝΟΙ  (άρθρο 127 ΑΚ) 

Είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον δεν συντρέχει λόγος δικαιοπρακτικής 

ανικανότητας 

Β. ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΙΚΑΝΟΙ  

1. Απόλυτα ανίκανοι (άρθρο 128 ΑΚ). Είναι εκείνοι που δεν μπορούν να καταρτίσουν καμία απολύτως 

δικαιοπραξία. Εδώ εμπίπτουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους  και τα άτομα που 

βρίσκονται σε πλήρη στερητική συμπαράσταση. Εάν τυχόν προβούν στην κατάρτιση δικαιοπραξίας αυτή 

είναι άκυρη. 

2. Σχετικά (παροδικά) ανίκανοι (άρθρο 131 ΑΚ). Είναι εκείνοι που αν και δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς 

δικαστικής συμπαράστασης εν τούτοις τη στιγμή που καταρτίζουν μία δικαιοπραξία  είτε δεν έχουν 

συνείδηση των πράξεών τους (π.χ λόγω μέθης, υψηλού πυρετού) είτε βρίσκονται σε διανοητική ή ψυχική 

διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Εάν παρά την ύπαρξη της 

σχετικής αυτής ανικανότητας καταρτιστεί δικαιοπραξία, αυτή είναι άκυρη. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι παροδικά ανίκανοι είναι πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία (σε 

αντίθεση με τα απόλυτα ανίκανα άτομα) αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση περιορίστηκε για τους πιο 

πάνω αναφερόμενους λόγους η λειτουργία της βούλησής τους.    

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΙ   

Είναι όσοι συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 18ο έτος εκείνοι που βρίσκονται σε 

μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, εκείνοι που βρίσκονται σε επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση και  εκείνοι που έχουν τεθεί σε συνδυασμό μερικής στερητικής και μερικής επικουρικής 

δικαστικής συμπαράστασης  (άρθρο 129 ΑΚ). 

Ειδικότερα όσον αφορά τους ανήλικους:  

1. Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 10ο έτος της ηλικίας του μπορεί να καταρτίζει δικαιοπραξίες από τις οποίες 

αποκτά μόνο όφελος (π.χ δωρεά) και δεν του επιβάλλεται καμία υποχρέωση (άρθρο 134 ΑΚ). 

2. Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 12ο έτος της ηλικίας του παρίσταται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και 

συναινεί για την υιοθεσία του (άρθρο 135 ΑΚ).  

3.  Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του μπορεί να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι που κερδίζει 

από την εργασία του ή που του δόθηκε (π.χ χαρτζιλίκι, παιχνίδια κ.λ.π) για να το χρησιμοποιήσει ή διαθέσει 

(άρθρο 135 ΑΚ) 
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4. Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του μπορεί να συνάψει σύμβαση εργασίας ως 

εργαζόμενος με τη συναίνεση, όμως, των προσώπων που έχουν την επιμέλειά του, δηλ. συνήθως των δύο 

γονιών του. Χρειάζεται γενική συναίνεση και όχι ειδική άδεια για κάθε σύμβαση εργασίας που καταρτίζει ο 

ανήλικος. Αν αρνηθούν οι έχοντες την επιμέλεια να συναινέσουν για να συνάψει σύμβαση εργασίας, τότε 

μπορεί να υποβάλει ο ανήλικος αίτηση στο δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει σχετικά (άρθρο 136 ΑΚ).  

5. Κατ΄ εξαίρεση ο ανήλικος που είναι έγγαμος μπορεί να ενεργεί κάθε δικαιοπραξία απαραίτητη για τις 

προσωπικές του ανάγκες και για τη  συντήρηση της οικογένειάς του, να εκμισθώνει ακίνητα το πολύ για 6 

χρόνια, να εισπράττει εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία, να διεξαγάγει δίκες σχετικά με τα παραπάνω 

(άρθρο 137 ΑΚ). 

 

 

ΒΟΥΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Βούληση είναι η θέληση του ατόμου να οδηγήσει με ορισμένη δήλωσή του σε συγκεκριμένα έννομα 

αποτελέσματα. Για να καταρτιστεί μία δικαιοπραξία απαιτείται η βούληση εκείνου που την καταρτίζει.  

Βούληση χωρίς ελαττώματα σημαίνει να μην έχει αυτή διαμορφωθεί με τρόπο ελαττωματικό. Δηλ. να μην 

είναι αποτέλεσμα πλάνης στα παραγωγικά αίτια της βούλησης, απάτης ή απειλής.  

1. Πλάνη   

Πλάνη είναι η άγνοια ή η εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας. Υπάρχουν δύο ειδών πλάνες: η πλάνη 

στα παραγωγικά αίτια της βούλησης και η πλάνη στη δήλωση.  

Πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης είναι η άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας που 

συνεπάγεται το σχηματισμό βούλησης που δεν θα σχηματιζόταν εάν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική 

κατάσταση.  

Η πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης είναι κατά κανόνα επουσιώδης και δεν ενδιαφέρουν, από 

νομικής άποψης, οι παράγοντες που οδήγησαν ένα άτομο να λάβει μία απόφαση. Στην περίπτωση αυτή 

δεν είναι δυνατή η ακύρωση της δικαιοπραξίας. π.χ Ο Α αγοράζει ένα σπίτι από το Β πιστεύοντας 

εσφαλμένα ότι εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου από την τράπεζα. Η πώληση μεταξύ των Α και Β είναι 

καθόλα έγκυρη και δεν μπορεί να ακυρωθεί. 

Κατ΄ εξαίρεση η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος είναι ουσιώδης αν 

κατά συμφωνία των μερών ή με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη οι ιδιότητες αυτές είναι 
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τόσο σπουδαίες ώστε εάν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση δεν θα προέβαινε στη 

δικαιοπραξία (142 ΑΚ) π.χ. Ο Α αγοράζει έναν πίνακα θεωρώντας ότι είναι αυθεντικός πίνακας μεγάλου 

ζωγράφου ενώ πρόκειται στην πραγματικότητα για απλό αντίγραφο. Στην περίπτωση αυτή η δικαιοπραξία 

είναι ακυρώσιμη, μπορεί δηλ. να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση αλλά μέχρι να ακυρωθεί παράγει 

αποτελέσματα. 

Αυτός που πλανήθηκε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση παράλληλα με την άσκηση  αγωγής ακύρωσης της 

δικαιοπραξίας μέσα σε δύο χρόνια από την κατάρτισή της εκτός εάν η πλάνη συνεχίστηκε και μετά την 

τέλεση της δικαιοπραξία οπότε η διετία αρχίζει μετά το τέλος της πλάνης και σε καμία περίπτωση εάν έχει 

παρέλθει εικοσαετία από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Π.χ εάν ο Α καταλάβει ότι ο πίνακας δεν είναι 

αυθεντικός ένα έτος μετά την αγορά του η διετία αρχίζει μετά την παρέλευση ενός έτους από την αγορά. 

2. Απάτη  

Απάτη η με πρόθεση συμπεριφορά που έχει ως σκοπό να παραπλανήσει ένα πρόσωπο έτσι ώστε να το 

οδηγήσει σε δήλωση βούλησης που αλλιώς δεν θα έκανε.  

Απαιτείται λοιπόν: 

 i) να υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης  Π.χ. ο Β αν και γνώριζε ότι ο πίνακας είναι απομίμηση και όχι 

αυθεντικός είπε ψέματα στον Α προκειμένου να τον πείσει να τον αγοράσει και ο Α τον αγόρασε στην τιμή 

ενός αυθεντικού. 

ii) να προκλήθηκε πραγματική η παραπλάνηση. Πχ λόγω της απάτης του Β, ο Α αγόρασε το αντίγραφο του 

πίνακα ζωγραφικής από τον Β σε τιμή που θα αγόραζε το πρωτότυπο.  

Στην περίπτωση αυτή η δικαιοπραξία δεν είναι άκυρη αλλά   ακυρώσιμη, μπορεί δηλ. να ακυρωθεί μόνο  

δικαστική απόφαση αλλά μέχρι να ακυρωθεί παράγει αποτελέσματα. 

Αυτός που εξαπατήθηκε μπορεί να εγείρει αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας μέσα σε δύο χρόνια από 

την κατάρτισή της εκτός εάν η απάτη συνεχίστηκε και μετά την τέλεση της δικαιοπραξίας οπότε η διετία 

αρχίζει μετά το τέλος της κατάστασης αυτής και σε καμία περίπτωση εάν έχει παρέλθει εικοσαετία από την 

κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Μπορεί επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση. Πχ ο Α ανακαλύψει ότι 

πίνακας ζωγραφικής είναι αντίγραφο και όχι προτότυπο έργο , πέντε έτη μετά την αγορά του, η διετία 

αρχίζει από τότε που που ο Α ανακάλυψε την απάτη, δηλαδή μετά από πέντε έτη.  
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3. Απειλή  

Απειλή είναι η άσκηση ψυχολογικής βίας δηλ. η δημιουργία φόβου σε ένα πρόσωπο λόγω  εξαγγελίας 

κακού που εξαρτάται από τη βούλησης εκείνου που εξαγγέλλει το κακό, με σκοπό να προβεί το πρόσωπο 

αυτό σε συγκεκριμένη δήλωση βούλησης.  

π.χ. ο Α απειλεί τον Β  ότι εάν δεν τον προσλάβει θα καταγγείλει στην αγορανομία, αγορανομικές του 

παραβάσεις. 

Πρέπει δηλ: i) η απειλή να ασκήθηκε κατά τρόπο παράνομο και αντίθετο με τα χρηστά ήθη, ii) η απειλή να 

προκαλεί φόβο σε σώφρονα άνθρωπο, iii) η απειλή να εκθέτει σε σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο τη ζωή, τη 

σωματική ακεραιότητα, την τιμή,  την περιουσία αυτού που απειλήθηκε ή των προσώπων που συνδέονται 

μαζί του στενότατα και iν) λόγω της άσκησης απειλής εξαναγκάστηκε εκείνος που απειλήθηκε  να προβεί 

στη δήλωση βούλησης που επιθυμούσε εκείνος που τον απείλησε.  

 Στην περίπτωση αυτή η δικαιοπραξία  δεν είναι άκυρη αλλά  ακυρώσιμη, μπορεί δηλ. να ακυρωθεί με 

δικαστική απόφαση αλλά μέχρι να ακυρωθεί παράγει αποτελέσματα. 

Αυτός που απειλήθηκε μπορεί να εγείρει αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας μέσα σε δύο χρόνια από την 

κατάρτισή της εκτός εάν η απειλή συνεχίστηκε και μετά την τέλεση της δικαιοπραξίας οπότε η διετία 

αρχίζει μετά το τέλος της κατάστασης αυτής και σε καμία περίπτωση εάν έχει παρέλθει εικοσαετία από την 

κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Μπορεί επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ    ΒΟΥΛΗΣΗΣ    ΚΑΙ   ΔΗΛΩΣΗΣ 

Για να γίνει μία έγκυρη δικαιοπραξία πρέπει να ταυτίζεται η βούληση (θέληση) με τη δήλωση εκείνου που 

καταρτίζει τη δικαιοπραξία.  

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ βούλησης και δήλωσης και αυτή είναι ακούσια πρόκειται για πλάνη, ενώ 

εάν είναι εκούσια τότε πρόκειται για εικονικότητα.  

1. Εικονικότητα  

Εικονική είναι η δήλωση βούλησης που γίνεται με γνώση του δηλούντα ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματική του βούληση.   Κατά τον Αστικό Κώδικα (αρθρο 138 $1 ΑΚ)εικονική είναι η δήλωση βούλησης 

που δεν έγινε στα σοβαρά, παρά μόνο φαινομενικά. Πχ ο Α εμφανίστηκε ότι πούλησε στον Β το 

αυτοκίνητό του, ενώ στην πραγματικότητα του το χάρισε. 
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Υπάρχουν δύο είδη εικονικότητας: 

Απόλυτη εικονικότητα υπάρχει όταν κάτω από την εικονική δικαιοπραξία δεν κρύβεται κάποια άλλη π.χ. 

Πουλώ εικονικά το μοναδικό μου σπίτι στον Β ώστε να φαίνεται στους τρίτους ότι δεν έχω περιουσία. Η 

απόλυτα εικονική δικαιοπραξία δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.  

Σχετική εικονικότητα υπάρχει όταν κάτω από την εικονική δικαιοπραξία κρύβεται κάποια άλλη 

δικαιοπραξία. Π.χ ο Α εμφανίζεται να δωρίζει στο Β ένα ακίνητο ενώ στην πραγματικότητα του το 

πούλησε. Στη σχετική εικονικότητα θεωρείται, εάν τα μέρη επιθυμούν και συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι, 

ότι ισχύει η δικαιοπραξία που καλύπτεται από την εικονική.  

2. Πλάνη στη δήλωση 

Πλάνη στη δήλωση υπάρχει όταν η άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας έχει ως συνέπεια 

δήλωση βούλησης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση του δηλούντα. Η πλάνη στη 

δήλωση μπορεί να είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε τόσο σπουδαίο για όλη τη δικαιοπραξία σημείο 

ώστε εάν γνώριζε την πραγματική κατάσταση ο δικαιοπρακτών δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία ή 

επουσιώδης όταν αφορά σε μικρότερης σημασίας θέματα.  

Π.χ ο Α προτείνει στον Β να αγοράσει το αυτοκίνητό του έναντι 5.200 ευρώ αλλά στο χαρτί της 

προσφοράς γράφει, χωρίς να το θέλει, 520 ευρώ.  Καταρτίζεται η σύμβαση πώλησης για 500 ευρώ 

(ουσιώδης πλάνη). Εάν ο Α γράψει κατά λάθος 5100 ευρώ η πλάνη είναι επουσιώδης.  

Στην περίπτωση ουσιώδους πλάνης η δικαιοπραξία είναι ακυρώσιμη, μπορεί δηλ. να ακυρωθεί με 

δικαστική απόφαση αλλά μέχρι να ακυρωθεί παράγει αποτελέσματα. 

Αυτός που πλανήθηκε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση παράλληλα με την άσκηση  αγωγής ακύρωσης της 

δικαιοπραξίας μέσα σε δύο χρόνια από την κατάρτισή της εκτός εάν η πλάνη συνεχίστηκε και μετά την 

τέλεση της δικαιοπραξία οπότε η διετία αρχίζει μετά το τέλος της πλάνης και σε καμία περίπτωση εάν έχει 

παρέλθει εικοσαετία από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας.  

Η επουσιώδης πλάνη δεν οδηγεί σε ακύρωση της δικαιοπραξίας.  
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ΔΗΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣΗΣ 

Δήλωση βούλησης σημαίνει την εξωτερίκευση της βούλησης εκείνου που καταρτίζει δικαιοπραξία.  

1. Μονομερείς δικαιοπραξίες: Διακρίνονται σε εκείνες που η δήλωση βούλησης δεν απευθύνεται σε άλλο 

πρόσωπο και τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται με μόνο την εξωτερίκευση της βούλησης (π.χ διαθήκη, 

σύσταση ιδρύματος εν ζωή) και σε εκείνες που η δήλωση βούληση απευθύνεται σε ορισμένο πρόσωπο και 

για να παράγει αποτελέσματα πρέπει να περιέλθει αυτή στο πρόσωπο που απευθύνεται ανεξάρτητα με το 

εάν αυτό το πρόσωπο έλαβε γνώση ή όχι του περιεχομένου της (π.χ καταγγελία σύμβασης εργασίας)  

2. Συμβάσεις : Είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δηλώσεις βούλησης δύο ή περισσότερων προσώπων που 

το καθένα ενεργεί με διαφορετικό συμφέρον αλλά συμπίπτουν ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν τα εξής στάδια: i. στάδιο διαπραγματεύσεων, ii. στάδιο κατάρτισης προσυμφώνου και  iii. στάδιο 

κατάρτισης της οριστικής σύμβασης. 

i Κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων οφείλουν τα μέρη να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή 

πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις προκαλέσει υπαίτια στον άλλο ζημία 

οφείλει να την ανορθώσει ακόμη και να δεν καταρτίστηκε σύμβαση. π.χ ο Α με την προοπτική να 

αγοράσει το σπίτι του Β έκανε ορισμένα έξοδα όπως  πλήρωσε δικηγόρο για έλεγχο τίτλων, στη συνέχεια 

ο Β δεν προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης και ο Α μπορεί να ζητήσει τα χρήματα που 

έδωσε στο δικηγόρο αλλά και αποζημίωση εάν τυχόν έχασε την ευκαιρία να καταρτίσει άλλη σύμβαση με 

ευνοϊκότερους όρους.  

ii. Το προσύμφωνο πρέπει να έχει τον τύπο που προβλέπεται για την κύρια σύμβαση π.χ. το 

προσύμφωνο πώλησης πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό  

iii. Η οριστική σύμβαση καταρτίζεται με τη σύμπτωση των δύο δηλώσεων βούλησης. Οι δηλώσεις αυτές 

είτε συμπίπτουν χρονικά είτε η μία προηγείται της άλλης. Αυτή που προηγείται λέγεται πρόταση και αυτή 

που έπεται αποδοχή.  

Η πρόταση πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένη και αυτός που την κάνει δεσμεύεται για όλο το χρονικό 

διάστημα που μπορεί ο άλλος να αποδεχθεί.  

Η αποδοχή της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης πρέπει να περιέλθει σε εκείνον που έκανε την 

πρόταση ως τη στιγμή που ήταν υποχρεωμένος να περιμένει. Αν η δήλωση αποδοχής αποσταλεί 

καθυστερημένα τότε θεωρείται σαν νέα πρόταση για κατάρτιση σύμβασης.  Η σύμβαση καταρτίζεται μόλις 

η αποδοχή περιέλθει σ΄ εκείνον που έκανε την πρόταση. 
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ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ 

Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει την αρχή του άτυπου των δικαιοπραξιών. Για την κατάρτιση δηλ. μίας 

έγκυρης δικαιοπραξίας τότε μόνον απαιτείται η τήρηση ορισμένου τύπου όταν ρητά προβλέπεται από το 

νόμο (π.χ στην πώληση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο). 

Είδη τύπου:  

α. Συστατικός τύπος: Είναι ο τύπος που η τήρησή του είναι απαραίτητο στοιχείο για έγκυρη κατάρτιση 

μίας σύμβασης. Είδη συστατικού τύπου είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ στην  πώληση, στη 

δωρεά), το ιδιωτικό έγγραφο (π.χ στη σύσταση μίας εταιρείας Ο.Ε) και η δήλωση ενώπιον αρχής (π.χ 

δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, δήλωση των γονέων για το επώνυμο των τέκνων τους).    

β. Αποδεικτικός τύπος: Είναι ο τύπος που τηρείται για να διευκολύνεται ότι έγινε μία δικαιοπραξία και δεν 

αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την εγκυρότητά της π.χ η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού (μισθωτήριο) 

σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου. 

γ. Τύπος επιβαλλόμενος από το νόμο (π.χ το συμβολαιογραφικό έγγραφο για την πώληση) που η έλλειψή 

του επιφέρει ακυρότητα της δικαιοπραξίας. 

δ. Τύπος επιβαλλόμενος από συμφωνία των μερών. 

Περιεχόμενο δικαιοπραξίας  

1. Είναι άκυρη κάθε δικαιοπραξία που αν και δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, είναι 

αντίθετη στο όλο πνεύμα του νόμου, επιχειρείται δηλ. με αυτήν  καταστρατήγηση του νόμου π.χ εργοδότης 

και εργαζόμενος συμφωνούν ότι γεγονότα που αποτελούν σπουδαίους λόγους που επιτρέπουν την 

καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν θα αποτελούν τέτοια στη δική τους σχέση.  

2. Είναι άκυρη κάθε δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Τέτοιες δικαιοπραξίες είναι οι εξής:  

- Δικαιοπραξίες που επιδιώκουν ανήθικο αποτέλεσμα π.χ ο Α υπόσχεται να καταβάλει στον Β ένα 

χρηματικό ποσό για να πλαστογραφήσει κάποιο έγγραφο. 

- Δικαιοπραξίες με τις οποίες υπόσχεται ένα άτομο σε άλλο αντάλλαγμα για τήρηση συμπεριφοράς 

σύμφωνη με το νόμο και τα χρηστά ήθη π.χ ο Α υπόσχεται να καταβάλει στον Β ένα χρηματικό ποσό 

προκειμένου ο Β να μην διαπράξει ένα έγκλημα  
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- Δικαιοπραξίες με τις οποίες δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του ατόμου π.χ ο Α υπόσχεται να 

καταβάλει στον Β ένα χρηματικό ποσό προκειμένου ο Β να αλλάξει επάγγελμα 

- Δικαιοπραξίες με τις οποίες κάποιος εκμεταλλεύεται την ανάγκη, την κουφότητα (αδιαφορία και αφέλεια 

εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει τη σπουδαιότητα των πράξεών του) ή την απειρία 

ενός άλλου, πετυχαίνει να πάρει κάποια παροχή που είναι σε φανερή δυσαναλογία με την αντιπαροχή π.χ 

ο Α πωλεί το ακίνητό του στον Β αντί 50.000 ευρώ ενώ η αξία του είναι 100.000 επειδή χρειάζεται 

επειγόντως τα χρήματα αυτά για λόγους υγείας.    

 

 


