
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΟ ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2013) 

 

 Ο Α, παξνπζηάδνληαο ςεπδώο όηη ην Σσκαηείν Σ ηνπ νπνίνπ είλαη Πξόεδξνο 

έρεη ζθνπό ηελ πεξίζαιςε άπνξσλ ειηθησκέλσλ, πείζεη ηνλ ππέξγεξν Γ λα ζπλάςεη, 

κε ηδησηηθό έγγξαθν, πξνζύκθσλν πσιήζεσο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ (ηνπ Γ) ζην Σ, 

ζε εμεπηειηζηηθά ρακειή ηηκή ελ ζρέζεη κε ηελ αγνξαία. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην Σ 

έρεη σο ζθνπό ηε δηνξγάλσζε εθδξνκώλ θαη ζπλαπιηώλ. Ο Α, ζηε ζπλέρεηα, πείζεη 

πάιη ηνλ Γ όηη είλαη θαιύηεξν λα ηνλ θαηαζηήζεη θαη πιεξεμνύζηό ηνπ γηα 

θνξνινγηθνύο ιόγνπο, πξάγκα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα. Πξάγκαηη ν Γ 

παξέρεη ζηνλ Α ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην κε επξείεο εμνπζίεο, ελδίδνληαο 

ζηελ ςπρνινγηθή πίεζε πνπ απηόο (ν Α) ηνπ αζθεί. Με βάζε ην πιεξεμνύζην απηό 

ηνπ Γ ν Α αθελόο κεηαβηβάδεη ιόγσ πσιήζεσο ην αθίλεην ηνπ Γ ζην Σσκαηείν Σ, ην 

νπνίν θαη εθπξνζσπεί ν Α, αθεηέξνπ εηζπξάηηεη θαηάζεζε ηνπ Γ ζηελ Τξάπεδα Τ 

ύςνπο 50.000 επξώ. Έλα κήλα αξγόηεξα ν Γ πιεξνθνξείηαη όηη ν Α εηζέζπξαμε ην 

πνζό ησλ 50.000 επξώ από ηελ Τξάπεδα Τ ελ αγλνία ηνπ θαη όηη έγηλε ε ζρεηηθή 

κεηαβίβαζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ζην Σ, θαζώο επίζεο θαη ηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό 

ηνπ Σ. 

 α) Καηαξηίζηεθε εγθύξσο ην αλαθεξόκελν ζην ηζηνξηθό πξνζύκθσλν; 

 β) Είλαη έγθπξε ε κεηαβίβαζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ Γ ζην Σ; 

 γ) Είλαη έγθπξε ε αλάιεςε από ηνλ Α ηεο θαηάζεζεο ηνπ Γ ύςνπο 50.000 

επξώ από ηελ Τξάπεδα Τ; 

  

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

(συνοπτικές. Ανάλυση και εκτενής επεξήγηση γίνεται στο μάθημα) 

 

 α) Σύκθσλα κε ην άξζξν 168 ΑΚ, ην πξνζύκθσλν πεξηβάιιεηαη ηνλ ηύπν 

πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν γηα ηελ θύξηα ζύκβαζε, γηα ηελ ζύκβαζε δειαδή 

πνπ ζπκθσλείηαη κε ην πξνζύκθσλν λα θαηαξηηζηεί. Σην πξαθηηθό, ε θύξηα ζύκβαζε 

είλαη ε πώιεζε αθηλήηνπ θαη ν ηύπνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν είλαη ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν. Εθόζνλ ειιείπεη ν λόκηκνο ηύπνο, ην πξνζύκθσλν 

είλαη άθπξν θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. 



 Σε θάζε πεξίπησζε, ην πεξηέρόκελν ηνπ πξνζπκθώλνπ είλαη αληίζεην πξνο 

ηα ρξεζηά ήζε, σο θαηαπιενλεθηηθό, θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 179, απηό νδεγεί 

ζηελ αθπξόηεηα ηνπ πξνζπκθώλνπ. 

 β) Η κεηαβίβαζε απηή έγηλε από ηνλ Γ σο εθπξόζσπν ηνπ Α, πξνο ηνλ ίδην 

ηνλ Γ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο απηνζύκβαζεο, ε νπνία ξπζκίδεηαη από ην άξζξν 

235 ΑΚ. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην 235 

ΑΚ ώζηε κηα απηνζύκβαζε λα είλαη έγθπξε. Ελ πξνθεηκέλσ δελ πιεξνύηαη ε 

πξνϋπόζεζε λα έρεη επηηξέςεη ν αληηπξνζσπεπόκελνο απηή ηελ ζύκβαζε. Τν 

πξνζύκθσλν δελ κπνξεί λα ιεθζεί σο έγθξηζε ηεο πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ Α. 

Εθηόο ηνπ όηη είλαη άθπξν, ε ζπκθσλία ηνπ Α κε ηνλ Γ αθνξνύζε ζηελ πώιεζε ηνπ 

αθηλήηνπ ζην ζσκαηείν Σ θαη όρη πξνζσπηθά ζηνλ Α. Οπόηε, ε απηνζύκβαζε απηή 

είλαη άθπξε, δελ παξάγεη απνηειέζκαηα θαη επνκέλσο ε θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ 

αλήθεη αθόκε ζηνλ Γ. 

 γ) Ο Γ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθύξσζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ, εθόζνλ βξηζθόηαλ 

ππό θαζεζηώο απάηεο θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ. Η αλάιεςε έγηλε κε βάζε απηό ην 

πιεξεμνύζην θαη εθόζνλ απηό αθπξσζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε κεηά από αίηεζε ηνπ 

Γ, ν Γ ζα δεηήζεη ην πνζό ηεο αλάιεςεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ αδηθαηνιόγεην 

πινπηηζκό. 

 


