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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 
 
Ενδεικτικώς  
 
Πρακτικό 1  
Στον έμπορο Α απεστάλθησαν από τον παραγωγό Β 100 δέματα βαμβάκι. Ο μεταφορέας 
εκφόρτωσε αυτά στον περίβολο της αποθήκης του Α, τον οποίον και ειδοποίησε σχετικώς. 
Ο  Α  ούτε  παρέλαβε,  ούτε  εναποθήκευσε  τα  δέματα  με  συνέπεια  να  καταστραφεί  το 
βαμβάκι από την βροχή και την υγρασία. Στα παράπονα του Β ο Α απαντά : 1) ότι δεν είχε 
παραγγείλει  στον  Β  βαμβάκι,  2)  ότι  εάν  ήθελε  θεωρηθεί  ότι  είχε  παραγγείλει  αυτό,  το 
βαμβάκι που είχε αποστείλει ήταν ελαττωματικό και ως εκ τούτου αποκρούει την παροχή 
αυτού και 3) ότι, εάν ήθελε θεωρηθεί, ότι παρέλαβε το βαμβάκι, αναστρέφει την πώληση 
συνεπεία του ελαττώματος.  
Ερωτάται:  
Εάν αληθεύουν οι ισχυρισμοί του Α :  
1) στην πρώτη υπόθεση, δικαιούται ο Β κάποια αποζημίωση ;  
2) στην δεύτερη υπόθεση, δικαιούται ο Α σε απόκρουση της παροχής και  
3) στην τρίτη υπόθεση, δικαιούται ο Α αναστροφή ;  
 
Απάντηση  
1) Ως προς το πρώτο ισχυρισμό του Α ότι δεν είχε παραγγείλει τα 100 δέματα βάμβακος 
στον  Β.  Οφείλουμε  να  εξετάσουμε,  εάν  σε  μια  δεδομένη  στιγμή  έχουμε  σύμπτωση  των 
δηλώσεων των βουλήσεων των συμβαλλομένων, ήτοι του Α και του Β. Απαιτείται λοιπόν 
πρόταση  ( 185 ΑΚ)  και αποδοχή  ( 192 ΑΚ).  Ερωτάται  όμως  εάν η σιωπή  του Α αποτελεί 
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αποδοχή. Η παράλειψη του Α να ειδοποιήσει τον Β, δεν μπορεί κατά νόμο να ερμηνευθεί 
ως  αποδοχή,  διότι  θα  ήταν  υπερβολικό  για  μια  οποιαδήποτε  πρωτοβουλία  του  Β  να 
εξαναγκάσουμε τον Α σε κάποια πρωτοβουλία. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες  την  σιωπή  ο  νόμος  την  εκλαμβάνει  ως  δήλωση  βουλήσεως.  Κάτι  τέτοιο  δεν 
συμβαίνει εδώ. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, δεν έχει καμία αξίωση αποζημίωσης ο Β 
κατά του Α.  
2) Ως προς το δεύτερο ζήτημα, κατά το οποίο ο Α είχε παραγγείλει το βαμβάκι, αλλά αυτό 
ήταν  ελαττωματικό,  εάν  δικαιούται  ο  Α  να  τον  αποκρούσει.  Εδώ  πρόκειται  περί 
πραγματικού  ελαττώματος,  εάν  δικαιούται  ο Α  να  τον  αποκρούσει.  Εδώ πρόκειται  περί 
πραγματικού  ελαττώματος,  επί  πράγματος  κατά  γένος  ωρισμένου.  Ο  Α  συνεπεία  του 
ελαττώματος  δεν  δέχεται  εκπληρωθείσα  την  παροχή  και  επομένως  δεν  δέχεται  αυτή 
συγκεντρωθείσα οπότε εφαρμόζονται  οι διατάξεις των άρθρων 559‐561 Α.Κ, δυνάμει των 
οποίων  δικαιούται  διαζευκτικώς,  σε  αναστροφή,  ή  μείωση  του  τιμήματος,  ή 
αντικατάσταση του πράγματος ή αποζημίωση. Μπορεί  όμως ο Α να  επικαλεστεί  και  τα 
δικαιώματα  του  άρθρου  374  Α.Κ  να  αποκρούσει  την  παροχή  και  να  ζητήσει  πράγμα 
απαλλαγμένο ελαττώματος, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να συμβεί επί πράγματος κατ 
είδος ωρισμένου.  
3. Ως προς το τρίτο ζήτημα, κατά του οποίου, ο Α παρέλαβε το βαμβάκι, εάν δικαιούται να 
αναστρέψει  την  πώληση,  εφόσον  αυτή  είναι  ελαττωματική.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο 
αγοραστής δέχεται εκπληρωθείσα την παροχή και επομένως δέχεται συγκεντρωθείσα την 
ενοχή,  όταν  αυτή  κατέστη  είδους.  Στην  περιουσία  αυτή  αποσβέννυται  η  αξίωση  προς 
εκπλήρωση  της συμβάσεως,  ο  δε αγοραστής  δικαιούται  να ασκήσει  όλα  τα  δικαιώματα, 
επί  πωλήσεως  είδους,  δηλαδή  ή  αξίωση  αναστροφής,  μειώσεως  του  τιμήματος  ή 
αποζημιώσεως. 
 
 
Πρακτικό 2  
Η Α.Ε Δομικών Κατασκευών ΔΟΜΗ προτίθεται να εκποιήσει με  ιδιωτικό πλειστηριασμό 
μεταξύ άλλων και έναν οικοδομικό γερανό. Ο εργολάβος δημοσίων έργων Ε ενδιαφέρεται 
για  την  αγορά  αυτού.  Επειδή  δε  ήταν  αναγκασμένος  να  απουσιάσει  στο  εξωτερικό  για 
κάποιες  εβδομάδες,  δίνει  150.000  ευρώ  στον  εργαζόμενο  μηχανικό Μ    για  να  αγοράσει 
γι΄αυτόν το μηχάνημα. Ο Μ αγόρασε πράγματι τον γερανό ιδίω ονόματι. Στην συνέχεια 
όμως,  για  να αποφύγει  την απόδοση αυτού στον Ε,  τον  οποίο θεωρεί  σκληρό  εργοδότη, 
πώλησε και παρέδωσε αυτόν στον εργολάβο Γ, ενώ τελούσε εν γνώσει των σκοπών του Μ.  
Όταν επανήλθε ο Ε από το ταξίδι ρωτά τον δικηγόρο του:  
α) Μπορεί να ζητήσει από τον Γ απόδοση του γεράνου;   
β) Με ποιόν άλλο τρόπο μπορεί να επιτύχει την απόδοση του μηχανήματος σ΄αυτόν ;  
γ) Επειδή ο Μ στερείται περιουσίας, μπορεί να στραφεί κατά του Γ προς αποκατάσταση 
της ζημίας του;  
Ποια είναι η προσήκουσα απάντηση;  
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Απάντηση.  
1) Ως προς το πρώτο ζήτημα, εάν δικαιούται, εάν δικαιούται ο Ε να ζητήσει από τον Γ την 
απόδοση του γερανού: Εν πρώτοις,  οφείλουμε να εξετάσουμε πως ενεργεί ο Μ. Κατά το 
άρθρο  212  Α.Κ  ο  αντιπρόσωπος  εν  αμφιβολία  ενεργεί  ιδίω  ονόματι.  Ο  Μ  επομένως 
κατέστη  κύριος  του  οικοδομικού  γερανού,  υποχρεούμενος  ενοχικώς  όπως  μεταβιβάσει 
αυτόν  στον  Ε,  δυνάμενος  σε  αντίθετη  περίπτωση  να  εξαναγκασθεί  σ΄αυτό,  βάσει  της 
διατάξεως  του  άρθρου  949  ΚΠολΔ,  το  οποίο  αναφέρεται  στην  καταδίκη  σε  δήλωση 
βουλήσεως.  Δοθέντος  ότι  ο  Γ  απέκτησε  παρά  κυρίου,  καθίσταται  αυτός  κύριος  και 
επομένως δεν χωρεί κατ΄αυτού διεκδίκηση.  
2) Ως προς το δεύτερο ζήτημα, κατά ποιο λόγο τρόπο δύναται ο Ε να ζητήσει την απόδοση 
του  γερανού.  Βάσει  του  άρθρου  919  Α.Κ  μπορεί  να  στραφεί  κατά  του  Γ  και  να  ζητήσει 
αποζημίωση, αλλά τότε, θα πρέπει να αποδείξει τον   δόλο του Γ. Δεν αποκλείεται δε το 
δικαστήριο κατά το άρθρο 297 εδ.β΄Α.Κ εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις να διατάξει την 
αποκατάσταση  της  προτέρας  καταστάσεως,  δηλαδή  της  καταστάσεως  η  οποία  θα 
συνετελείτο εάν δεν μεσολαβούσε η προς αυτόν πώληση.  
3) Ως προς το τρίτο ζήτημα: Καταρχήν ο Ε μπορεί να στραφεί κατά του Μ και να ζητήσει 
αποζημίωση, διότι αυτός κατέστησε επιγενομενως υπαιτίως αδύνατη την παροχή. Μπορεί 
όμως υπό τους όρους του άρθρου 914 Α.Κ να στραφεί και κατά του Γ.  
 
 
Πρακτικό 3  
 
Ο Α αγόρασε εγκύρως από τον Β το αυτοκίνητο του μάρκας ΟΡΕL   και είχε διανύσει ήδη 
30.000  χιλιόμετρα,  αντί  τιμήματος  18.000  ευρώ.  Την  παραμονή  της  παραδόσεως  του 
αυτοκινήτου ο 20ετής υπάλληλος Γ του γκαράζ, στο οποίο φυλάσσεται, έλαβε αυτό άνευ 
αδείας του προισταμένου του και ιδιοκτήτη του γκαράζ Δ και επιχείρησε μικρή εκδρομή με 
φίλους του στον Μαραθώνα. Κατά την επιστροφή έλαβε χώρα σύγκρουση στην Κηφισίας 
το αυτοκίνητό του με διερχόμενο όχημα του Ε, με υπαιτιότητα του τελευταίου. Συνεπεία 
της  συγκρούσεως  καταστράφηκε  το  αυτοκίνητο  και  τραυματίσθηκε  ο  διερχόμενος 
φοιτητής  Ζ.  Αυτός  αναγκάσθηκε  να  παραμείνει  επί  ένα  μήνα  στο  νοσοκομείο  και  να 
υποστεί συνολική ζημία 60.000 ευρώ.  
Ερωτάται :  
1) Ποια τα δικαιώματα του Α;  
2) Ποια η τύχη του τιμήματος ;  
3) Ποια τα δικαιώματα του Β;  
4) Κατά ποίου μπορεί να στραφεί ο Ζ ;  
 

 
 


