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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-131  Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
LLB-110 Νομική Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Αστικό Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ου Κύκλου Δρ. Φώτιος Νικολάου 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 γενικό ενοχικό δίκαιο (άρθρα 287-495), δηλαδή στη βασική ρύθμιση η οποία ισχύει για κάθε ενοχική σχέση, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. 
      η εμβάθυνση στις πρωταρχικές έννοιες και θεμελιώδεις αρχές του γενικού ενοχικού δικαίου, στην έννοια, στις πηγές και στο αντικείμενο της ενοχής, στα είδη των ενοχών κατά περιεχόμενο και κατά τον γενεσιουργό τους λόγο, στην ομαλή και ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, στην ενίσχυση και στην απόσβεση της ενοχής, στην παράλληλη ή διαδοχική συμμετοχή τρίτων προσώπων στην ενοχή, καθώς και στην αδικοπρακτική ευθύνη 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Αναγνωρίζουν το πεδίο και το σύστημα του γενικού ενοχικού δικαίου. 
2. Κατανοούν τους λόγους θέσπισης, τη λειτουργία και την εφαρμογή των κανόνων του 

γενικού ενοχικού δικαίου.    
3. Επεξεργάζονται δογματικά ζητήματα του γενικού ενοχικού δικαίου.  
4. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του γενικού ενοχικού δικαίου. 
5. Εμβαθύνουν και προσεγγίζουν ερευνητικά το πεδίο του γενικού ενοχικού δικαίου. 
6. Αντιλαμβάνονται το γενικό ενοχικό δίκαιο ως υποσύστημα του ευρύτερου συστήματος του 

αστικού δικαίου, το οποίο διακρίνεται από συστηματική-αξιολογική-τελολογική συνοχή 
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και αλληλεπίδραση.   
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓIKΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ENOXH   
Έννοια και κοινωνικοοικονομική σπουδαιότητα του ενοχικού δικαίου – Διάκριση γενικού και 
ειδικού ενοχικού δικαίου – Θεμελιώδεις αρχές του ενοχικού δικαίου: αρχή της ελευθερίας των 
συμβάσεων, αρχή της σχετικότητας των ενοχών, αρχή της καλής πίστης, αρχή της ατομικής 
ευθύνης, αρχή της προστασίας του καταναλωτή και γενικά του οικονομικά ασθενέστερου – 
Ενοχή και ενοχική σχέση – Ενοχή και αξίωση – Ενοχή υπό ευρεία έννοια – Ατελείς ενοχές – 
Βάρη – Ενοχές από σύμβαση και από τον νόμο – Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις – 
Παροχή: έννοια και στοιχεία, είδη, αοριστία παροχής 

2. ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Ενοχές γένους και είδους – Διαζευκτικές ενοχές – Διαζευκτική ευχέρεια – Ενοχή χρηματική – 
Ενοχή τόκου – Ενοχή προς αποζημίωση: νόμιμος λόγος ευθύνης, ζημία, αιτιώδης σύνδεσμος, είδη 
και έκταση αποζημίωσης, περιορισμοί αποζημίωσης (συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους, 
συντρέχον πταίσμα), ιδιαίτερα είδη ενοχών: ενοχή απόδοσης δαπανών και δικαίωμα αφαιρέσεως, 
ενοχή λογοδοσίας, ενοχή απόδοσης ομάδας αντικειμένων 

3. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Τόπος και χρόνος εκπλήρωσης – Μερική εκπλήρωση – Εκπλήρωση από τρίτον – Υποχρέωση 
παροχής και αντίθετα δικαιώματα του οφειλέτη (δικαίωμα επίσχεσης, ένσταση μη εκπλήρωσης 
της σύμβασης) – Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 
Αρραβώνας: έννοια και είδη, προϋποθέσεις σύστασης, έννομες συνέπειες – Ποινική ρήτρα: 
έννοια και είδη, προϋποθέσεις σύστασης, κατάπτωση της ποινής και συνέπειες, μείωση 
υπέρμετρης ποινής, σχέση με αρραβώνα 

5. ΕΝΟΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Αντικειμενικοί όροι ευθύνης – Υποκειμενικοί όροι ευθύνης: ικανότητα για καταλογισμό, 
υπαιτιότητα (δόλος και αμέλεια) – Τυχηρά & ανωτέρα βία – Συμφωνίες για επίταση, μετριασμό, 
αποκλεισμό της ευθύνης – Ευθύνη για αλλότριες πράξεις (ιδίως η ευθύνη για πταίσμα του βοηθού 
εκπλήρωσης/προστηθέντος) 

6. ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 
Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής εν γένει: για λόγους που αφορούν τον οφειλέτη (αδυναμία παροχής 
– υπερημερία οφειλέτη – ανυπαίτια καθυστέρηση – πλημμελής εκπλήρωση) και για λόγους που 
αφορούν τον δανειστή (υπερημερία δανειστή) – Ειδικά η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις 
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις – Νόμιμη και συμβατική υπαναχώρηση – Έλλειψη και ανατροπή του 
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δικαιοπρακτικού θεμελίου – Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ 

Σύμβαση υπέρ τρίτου: γνήσια και μη γνήσια – Σύμβαση σε βάρος τρίτου – Πολυπρόσωπες 
ενοχές: διηρημένη και αδιαίρετη ενοχή, ενοχή εις ολόκληρον (παθητική και ενεργητική), κοινή 
ενοχή 

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 
Εκχώρηση απαίτησης: συμβατική, εκ του νόμου και άλλες συγγενείς περιπτώσεις  
(καταπιστευτική εκχώρηση, εξουσιοδότηση προς είσπραξη, σύμβαση factoring), προϋποθέσεις, 
συνέπειες – Αναδοχή χρέους:  στερητική αναδοχή, σωρευτική αναδοχή, υπόσχεση ελευθέρωσης, 
μεταβίβαση ομάδας περιουσίας 

9. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 
Τρόποι φυσιολογικής (ομαλής) απόσβεσης: καταβολή, δόση αντί καταβολής, υπόσχεση αντί ή 
χάριν καταβολής, ανανέωση, άφεση χρέους και αρνητική αναγνωριστική αγωγή, αντίθετη 
συμφωνία (actus contrarius) – Τρόποι μη φυσιολογικής (ανώμαλης) απόσβεσης: δημόσια 
κατάθεση, μεσεγγύηση, συμψηφισμός, σύγχυση, ματαίωση ή επίτευξη με άλλον τρόπο του 
σκοπού της ενοχής 

10. ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Αδικοπρακτική ευθύνη και ευθύνη από αθέτηση ενοχικής υποχρέωσης – Προϋποθέσεις της 
αδικοπρακτικής ευθύνης – Ειδικά θέματα αδικοπρακτικής ευθύνης: Δόλια συμπεριφορά (ΑΚ 
919), Αντικειμενική ευθύνη (γνήσια και νόθος) και ευθύνη από διακινδύνευση, Έκταση 
αποζημίωσης, Ηθική βλάβη (ΑΚ 932), Περισσότεροι δικαιούχοι ή υπόχρεοι (ΑΚ 926-927), 
Παραγραφή  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις με παρουσίαση αρχείων σε μορφή powerpoint, συζήτηση με ανάλυση νομοθεσίας και 
νομολογίας, επεξεργασία και επίλυση πρακτικών ζητημάτων, γραπτές εξετάσεις 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Ενδιάμεση εξέταση / Τελική εξέταση / Συμμετοχή 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Επιτομή Γενικού 
Ενοχικού Δικαίου, 2η 
έκδ. 

Σταθόπουλος 
Μιχάλης 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη  

2016 978-960-568-478-5 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Ενοχικό Δίκαιο - 
Γενικό Μερ́ος, 2η 
έκδ. 

Γεωργιάδης 
Απόστολος 

Δικ́αιο & 
Οικονομία - 
Π.Ν. 
Σακ́κουλας, 
Αθήνα 

2015 978-960-420-
579-0 

Σύντομη Ερμηνεία 
του Αστικού 
Κώδικα. Τόμος Ι 
(άρθρ. 1-946) 

Γεωργιάδης 
Απόστολος 
(επιμέλεια) 

Δικ́αιο & 
Οικονομία 
- Π.Ν. 
Σακ́κουλας, 
Αθήνα 

2010 978-960-420-435-9 

Αστικός Κώδιξ, 
Κατ’ άρθρο 
ερμηνεία – τόμ. ΙΙ 
Γενικό Ενοχικό 
(άρθρα 287-495) 

Γεωργιάδης 
Απόστολος / 
Σταθόπουλος 
Μιχάλης 

Δικ́αιο & 
Οικονομία 
- Π.Ν. 
Σακ́κουλας, 
Αθήνα 

1979 960-420-029-1   

Contract Law in 
Greece (3rd 
revised ed.) 

Stathopoulos 
Michael / 
Karampatzos 
Antonios 

Kluwer Law 
International, 
The 
Netherlands / 
Ant. Sakkoulas, 
Athens-
Komotini 

2014 978-960-15-2680-5 

Ενοχικό Δίκαιο - 
Γενικό Μερ́ος (6η 
έκδ.) 

Φίλιος Παύλος Σάκκουλας, 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2011  978-960-568-663-5 
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Εγχειρίδιο Αστικού 
Δικαίου, 2α: 
Ενοχικό Δίκαιο - 
Γενικό Μερ́ος (γ΄ 
έκδ.) 

Σπυριδάκης Ιωάννης Αντ. 
Σάκκουλας 
Αθήνα-
Κομοτηνή 

2004 978-960-15-1146-6 

 
  


