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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-132 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

LLB-110 
LLB-131 Νομικής Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Νομική Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Νικόλαος Κουμουτζής  1ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
Η εξέταση και ανάλυση του τμημ́ατος του Αστικού Κώδικα που αφορά στο ειδικό ενοχικό δίκαιο 
(άρθρα 496-946), δηλαδή στις ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν –σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις 
που εισφέρει το γενικό ενοχικό δίκαιο– τις επί μέρους μορφές ενοχών.  
Επιχειρείται η γενική επισκόπηση των τυποποιημένων στον ΑΚ ενοχών με γενεσιουργό λόγο τη 
δικαιοπραξία ή τον νόμο, καθώς και τύπων ενοχών μη ενταγμένων στον ΑΚ, που είναι 
δημιουργήματα της ιδιωτικής βούλησης και της σύγχρονης συναλλακτικής οικονομίας.  
Από το πιο πάνω corpus ερευνώνται ενδελεχέστερα οι συμβάσεις δωρεάς, πώλησης, μίσθωσης 
πράγματος, έργου, και οι ενοχές που γεννιούνται στις περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, 
αδικοπραξίας, καταδολίευσης δανειστών. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Γνωρίζουν τις ενοχές του ελληνικού ειδικού ενοχικού δικαίου και τη συσχέτισή τους   
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2. Κατανοούν τους λόγους θέσπισης και τη λειτουργία των κανόνων του ελληνικού ειδικού 
ενοχικού δικαίου   

3. Επεξεργάζονται δογματικά ζητήματα του ελληνικού ειδικού ενοχικού δικαίου 
4. Επιλύουν πρακτικα ́ζητήματα του ελληνικού ειδικού ενοχικού δικαίου.  

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓIKA ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Διάκριση γενικού-ειδικού ενοχικού δικαίου – Διάκριση ενοχών από δικαιοπραξία και ενοχών από 
τον νόμο – Διάκριση ενοχών από δικαιοπραξία σε επώνυμες και ανώνυμες – Κατηγοριοποίηση 
των επώνυμων συμβάσεων – Ένωση συμβάσεων & Μικτές συμβάσεις – Νέες μορφές συμβάσεων 
της σύγχρονης οικονομίας – Συμβάσεις-πλαίσιο – Επιλογή ορισμένων ενοχών (από δικαιοπραξία 
και από τον νόμο) για μελέτη σε βάθος 
2. ΔΩΡΕΑ  
Έννοια & νομική φύση ‒ Ουσιώδη στοιχεία & ομαλή λειτουργία ‒ Ιδιαίτερα είδη: δωρεά υπό 
τρόπο, δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και από λόγους ευπρέπειας, μικτή δωρεά, δωρεά 
περιοδικών παροχών, δωρεά αιτία θανάτου ‒ Ευθύνη δωρητή για αθέτηση των υποχρεώσεών του 
‒ Ανάκληση 
3. ΠΩΛΗΣΗ  
Έννοια & νομική φύση – Ουσιώδη στοιχεία & ομαλή λειτουργία της σύμβασης – Ιδιαίτερα είδη: 
πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας, εξώνηση, αρρύθμιστες μορφές πώλησης, 
ανταλλαγή ‒ Η ρύθμιση του κινδύνου στην πώληση ‒ Ευθύνη του πωλητή για αθέτηση των 
υποχρεώσεών του ‒ Ευθύνη του αγοραστή για αθέτηση των υποχρεώσεών του 
4. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 
Έννοια & νομική φύση ‒ Ουσιώδη στοιχεία & ομαλή λειτουργία της σύμβασης ‒ Η ρύθμιση 
προστασίας της «οικογενειακής στέγης» ‒ Μεταβίβαση δικαιωμάτων από μισθωτική σύμβαση ‒ 
Ευθύνη του εκμισθωτή για αθέτηση των υποχρεώσεών του ‒ Ευθύνη του μισθωτή για αθέτηση 
των υποχρεώσεών του ‒ Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή ‒ Προστασία μισθωτή έναντι του εκμισθωτή 
και έναντι τρίτων ‒ Λήξη της μίσθωσης ‒ Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης  
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Έννοια & νομική φύση ‒ Διάκριση από συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας και 
ανεξάρτητων υπηρεσιών ‒  Διάκριση από πώληση: ο ερμηνευτικός κανόνας του άρθρ. 683 ΑΚ – 
Ουσιώδη στοιχεία & ομαλή λειτουργία της σύμβασης – Ιδιαίτερα είδη: κατασκευή οικοδομής με 
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το σύστημα αντιπαροχής, πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή – Η ρύθμιση του κινδύνου 
στη σύμβαση έργου – Ευθύνη του εργολάβου για αθέτηση των υποχρεώσεών του – Ευθύνη του 
εργοδότη για αθέτηση των υποχρεώσεών του – Λήξη της σύμβασης έργου 
6. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
Χαρακτηριστικά της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού: γενικός και ενιαίος χαρακτήρας, 
ενοχικός χαρακτήρας, αντικείμενο, σύγκριση με άλλες αξιώσεις – Παραπομπές στο δίκαιο 
αδικαιολόγητου πλουτισμού – Προϋποθέσεις της αξίωσης: πλουτισμός του λήπτη, σε βάρος του 
δότη, χωρίς νόμιμη αιτία – Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού σε τριπρόσωπες σχέσεις – 
Αυτούσια απόδοση του πλουτισμού ή του αντικαταλλάγματος – Ευθύνη καλόπιστου και 
κακόπιστου λήπτη – Περιπτώσεις αποκλεισμού της αξίωσης (άρθρ. 905-907 ΑΚ) – Παραγραφή 
της αξίωσης 
7. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ  
Γενικά για την αδικοπρακτική ευθύνη: έννοια, διάκριση από δικαιοπρακτική και ποινική ευθύνη, 
συρροή με δικαιοπρακτική ευθύνη, κοινωνική λειτουργία – Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής 
ευθύνης: παράνομο, υπαιτιότητα, ζημία, αιτιώδης σύνδεσμος – Ειδικές περιπτώσεις: ανήθικη 
πρόκληση βλάβης, δυσφημιστικές διαδόσεις, ευθύνη προστήσαντος, ευθύνη εποπτεύοντος άλλον, 
ευθύνη κατόχου ζώου, ευθύνη από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου, ευθύνη από διακινδύνευση, 
ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων – Αποζημίωση για θανάτωση προσώπου, για 
βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου, για παράνομη αφαίρεση ή βλάβη πράγματος – 
Αποκατάσταση ηθικής βλάβης – Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων προσώπων – Παραγραφή 
της αδικοπρακτικής αξίωσης και ευθύνη του δράστη για το «περιελθόν»  
8. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ 
Ένταξη των άρθρ. 939-946 ΑΚ στο ευρύτερο πλέγμα διατάξεων προστασίας του δανειστή από 
ενέργειες του οφειλέτη σε βάρος του – Προϋποθέσεις αγωγής διάρρηξης: ύπαρξη αξίωσης του 
δανειστή, απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη σε τρίτο, ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας του 
οφειλέτη για ικανοποίηση του δανειστή, δόλος του οφειλέτη, γνώση του τρίτου – Νομική φύση 
δικαιώματος διάρρηξης – Άσκηση δικαιώματος διάρρηξης – Προσωρινή δικαστική προστασία – 
Αποτελέσματα διάρρηξης – Αποσβεστική προθεσμία διάρρηξης 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομοθεσίας και νομολογίας, ασκήσεις, 
διαγωνίσματα 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

1. Συμμετοχή 
2. Ενδιάμεσες εξετάσεις 
3. Τελικές εξετάσεις  

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Επίτομο Ειδικό 
Ενοχικό Δίκαιο 
(β΄ έκδ.) 

Κορνηλάκης 
Πάνος 

Σάκκουλας, 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2013 960-445-951-1 
 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Εγχειρίδιο Ειδικού 
Ενοχικού Δικαίου 

Γεωργιάδης 
Απόστολος 

Δικ́αιο & 
Οικονομία - 
Π.Ν. 
Σακ́κουλας, 
Αθήνα 

2014 978-960-420-543-1 
 

Αστικός Κώδιξ. Κατ’ 
άρθρο ερμηνεία - 
Ειδικό Ενοχικό - 
τόμ. ΙΙΙ (άρθρ. 496-
740) & ΙV (άρθρ. 
741-946) 

Γεωργιάδης 
Απόστολος / 
Σταθόπουλος 
Μιχάλης 

Δικ́αιο & 
Οικονομία - 
Π.Ν. 
Σακ́κουλας, 
Αθήνα 

1980  
1982 

960-420-031-3 
960-420-032-1 
 

Εγχειρίδιο Αστικού 
Δικαίου, 2β: 
Ενοχικό Δίκαιο - 
Ειδικό Μέρος (β΄ 
έκδ.) 

Σπυριδάκης 
Ιωάννης 
 

Αντ. 
Σάκκουλας 

2004 978-960-15-
1198-9 
 

Ενοχικό Δίκαιο - 
Ειδικό Μέρος – τόμ. 

Φίλιος Παύλος Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2011 978-960-445-635-2 
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Ι (9η έκδ.) και ΙΙ (7η 
έκδ.) 

978-960-445-642-0 
 

 
  


