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Θέμα:

Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται 
σε περιοχή της Αχαίας. Ο Α αποφάσισε να πωλήσει το ακίνητο αυτό για να 
επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν τον φίλο του Β, μόνιμο 
κάτοικο Πατρών, να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το 
οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ περίπου, που είναι η 
πραγματική αξία του.
Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Π, πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου Σ, σύμφωνα με το 
καταστατικό, συμφωνήθηκε το Σωματείο να αγοράσει το οικόπεδο έναντι 
τιμήματος 300.000 ευρώ, για να αναγειρει σε αυτό κτίριο γραφείων. Ο Π και ο 
Β υπέγραψαν την 12 Ιανουαρίου 2015 ένα ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό), 
στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός δύο μηνών θα προσέλθουν για να 
καταρτίσουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας.
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Ερωτάται:

1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια ιδιότητα μπορούν ο Β και ο Π να 
επιχειρήσουν τις απαραίτητες νομικές πράξεις για την επιδιωκόμενη 
αγοραπωλησία για λογαριασμό του Α και του Σωματείου Σ αντίστοιχα;

Ο Β ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος του Α. Η εξουσία αντιπροσώπευσης 
παρέχεται  δια  σχετικής  δικαιοπραξίας,  της  πληρεξουσιότητας.   Η 
πληρεξουσιότητα λαμβάνει τον τύπο της δικαιοπραξίας την οποία αφορά (217 
παρ. 1 ΑΚ). Δεδομένου ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δικαιοπραξία την 
οποία αφορά η πληρεξουσιότητα, είναι η σύμβαση πώλησης ακινήτου, για την 
οποία απαιτείται  συμβολαιογραφικό  έγγραφο,   ο  ίδιος  τύπος απαιτείται  να 
τηρηθεί και για την πληρεξουσιότητα.
Επομένως, ο Β, ενεργεί νομίμως ως αντιπρόσωπος του Α, εφόσον έχει λάβει 
σχετική  πληρεξουσιότητα,  περιβεβλημένη  με  τον  τύπο  του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου.
Ο Π, ως Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου, ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος 
του  Σωματείου  και  το  αντιπροσωπεύει  στις  σχέσεις  του  με  τους  τρίτους, 
καθότι το ΔΣ είναι το διοικούν όργανο (67 ΑΚ). Η έκταση της εξουσίας αυτής 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του Σωματείου, περίληψη 
του οποίου έχει δημοσιευθεί στον τύπο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 81 ΑΚ.
Επομένως, ο Π δεσμεύει εγκύρως το Σωματείο εφόσον αντλεί την εξουσία 
αυτή από το Καταστατικό, το οποίο πρέπει να έχει δημοσιευθεί. Να σημειωθεί 
ότι θα πρέπει στο συμφωνητικό αγοραπωλησίας να τεθεί και η σφραγίδα του 
Σωματείου ώστε να υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση.
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2. Είναι  έγκυρο  το  συμφωνητικό  του  Ιανουαρίου  του  2015  εν 
προκειμένω;

Η σύμβαση με την οποία τα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να συνάψουν στο 
μέλλον  μια  ορισμένη  σύμβαση  ονομάζεται  προσύμφωνο  και  ορίζεται  στο 
άρθρο  166ΑΚ.  Το  προσύμφωνο  ανήκει  στις  λεγόμενες  προκαταρκτικές 
συμβάσεις, και παράγει δικαίωμα προσδοκίας. Ήτοι, σε περίπτωση άρνησης 
ενός από τα μέρη να εκπληρώσει την υποχρέωση του, το έτερο μέρος έχει τη 
δυνατότητα να επιτύχει την καταδίκη (του αρνηθέντος) σε δήλωση βουλήσεως 
δια σχετικής αγωγής.  Το προσύμφωνο ακολουθεί τον τύπο ο οποίος τυχόν 
απαιτείται για την κύρια σύμβαση που πρόκειται να καταρτισθεί στο μέλλον. 
Άρα  για  να  είναι  ισχυρό,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  απαιτείται  να 
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον πρόκειται για 
πώληση ακινήτου. 
Επομένως, ο τύπος του ιδιωτικού συμφωνητικού που επέλεξαν οι Π και Β, 
δεν  επαρκεί  και  παράγει  ακυρότητα  του  σχετικού  προσυμφώνου.   Να 
σημειωθεί  ότι  ο  τύπος  της  δικαιοπραξίας  ανήκει  στις  προϋποθέσεις  του 
κύρους αυτής, και πρέπει να συντρέχει κατά την κατάρτιση ώστε να είναι αυτή 
έγκυρη.
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3. Πόσες  και  ποιες  δικαιοπραξίες  πρέπει  να  συναφθούν  για  να 
αποκτήσει  το  Σωματείο  Σ  την  κυριότητα  επί  του  οικοπέδου;    Αν 
απαιτούνται για την απόκτηση περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιες είναι 
οι μεταξύ τους διαφορές και τι είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;

Στη νομική θεωρία για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας του ακινήτου και 
την κτήση της κυριότητας απαιτείται η σύναψη δύο δικαιοπραξιών, οι οποίες 
αντιμετωπίζονται  ως  σύνολη  δικαιοπρακτική  σχέση,  ωστόσο  διακρίνονται 
σαφώς μεταξύ τους.  Αφενός  απαιτείται η σύναψη της σύμβασης πώλησης 
του ακινήτου, η οποία είναι ενοχική-υποσχετική, αμφοτεροβαρής και επαχθής 
δικαιοπραξία  με  την  οποία το  ένα  μέρος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση να 
μεταβιβάσει  την  κυριότητα  του  ακινήτου  και  το  άλλο  να  καταβάλλει  το 
συμφωνηθέν  τίμημα,  και  αφετέρου  απαιτείται  η  εμπράγματη-  εκποιητική 
δικαιοπραξία  της  μεταβίβασης   της  κυριότητας  του  ακινήτου,  η  οποία 
ολοκληρώνεται με την μεταγραφή της ως άνω (ενοχικής) σύμβασης πώλησης 
στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.  Η μεταγραφή είναι απαραίτητος όρος για την 
ολοκλήρωση  της  μεταβίβασης  κυριότητας  του  ακινήτου  και  ανήκει  στους 
λεγόμενους  ‘όρους  του  ενεργού’  της  δικαιοπραξίας,  όρους  δηλαδή  που 
πρέπει απαραίτητα να επέλθουν μετά την κατάρτιση της (ενοχικής) σύμβασης 
ώστε να αποκτήσει αυτή ενέργεια. 
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4.  Αν  υποτεθεί  ότι  το  οικόπεδο βρίσκεται  σε  περιοχή εκτός  σχεδίου 
πόλεως  και  ο  Π  αποφασίζει  την  αγορά  του  για  λογαριασμό  του 
Σωματείου Σ, επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο 
σχέδιο πόλεως:

α) Έχει δικαίωμα το Σωματείο Σ ή ο Π ατομικά να ζητήσει την ακύρωση 
της πώλησης για το λόγο ότι  το  οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο 
σχέδιο πόλεως;

Η πεποίθηση του Π ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως ανάγεται 
στους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση του. Δηλαδή, 
ανάγεται  στα λεγόμενα παραγωγικά αίτια  της βουλήσεως.  Σύμφωνα με το 
άρθρο 143 ΑΚ, πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως δεν είναι 
ουσιώδης και δεν παράγει δικαίωμα ακύρωσης της δικαιοπραξίας. Επομένως, 
ούτε το Σ ούτε ο Π ατομικά μπορούν να ζητήσουν τέτοια ακύρωση. 

β)  Αν ο Β έχει  διαβεβαιώσει  συμβατικώς στον Π ότι  το  οικόπεδο θα 
ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω 
ερώτημα;

Στην περίπτωση αυτή, η προσδοκία της ένταξης στο σχέδιο πόλεως αποτελεί 
ιδιότητα του ακινήτου, ως προς την οποία ο αγοραστής Π πλανάται λόγω της 
ψευδούς διαβεβαίωσης του Β.  Η ψευδής διαβεβαίωση του Β αποτελεί πράξη 
εξαπάτησης,  και  ο  Π,  έχει  δικαίωμα  να  ακυρώσει  τη  σύμβαση  βάσει  του 
άρθρου 147 ΑΚ, καθότι εν προκειμένω, η πλάνη που προκλήθηκε από την 
πράξη εξαπάτησης αφορά ουσιώδη ιδιότητα του πράγματος,  η οποία ήταν 
καθοριστική για τη σύναψη της σύμβασης.  Σύμφωνα με το άρθρο 149 ΑΚ ο 
Π  έχει  δικαίωμα  να  αιτηθεί  και  αποζημίωση  σύμφωνα  με  τις  περί 
αδικοπραξιών διατάξεις, είτε, εναλλακτικά, να αποδεχτεί τη δικαιοπραξία και 
να ζητήσει ανόρθωση της ζημίας.  Για να δικαιούται αποζημίωση με βάση τις 
περί  αδικοπραξιών  διατάξεις,  πρέπει  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις 
εφαρμογής της διάταξης 914 ΑΚ. 
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Ήτοι,  αφενός να υφίσταται  πράξη παράνομη και  υπαίτια,  και  αφετέρου να 
υφίσταται ζημία (περιουσιακή) άλλου, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια, 
δηλαδή να προκλήθηκε,  από την παράνομη και  υπαίτια πράξη.  Πράγματι 
εδώ, η ζημία του Π προκλήθηκε από δόλια διαβεβαίωση του Β, ο οποίος είχε 
υποχρέωση βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να παρέχει 
έγκυρη και  σοβαρή πληροφόρηση ως προς το  πωληθέν.  Επομένως,  είναι 
δυνατή η αίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. 
Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης λόγω απάτης πρέπει 
να ασκηθεί εντός διετίας, η οποία εδώ θα ξεκινήσει από την στιγμή της άρσης 
της πλάνης στην οποία τελούσε ο Π λόγω της πράξης εξαπάτησης (157 ΑΚ) . 
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