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Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό

Επίπεδο Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

2ο / 4ο (Εαρινό)

ECTS 6 Διαλέξεις /
εβδομάδα

1 Εργαστήρια /
εβδομάδα

Στόχος
Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει βασικές έννοιες και

ρυθμίσεις που αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί η

ανάπτυξη της ευρύτερης ύλης: ενοχή, ευθύνη, παροχή, καλή πίστη

και υποκειμενική ευθύνη για ίδιες ή αλλότριες πράξεις. Αναφορά στα

είδη των ενοχών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις συμβάσεις

(ελευθερία συμβάσεων – είδη συμβάσεων κλπ). Αδικοπραξίες και

αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η εξέλιξη και απόσβεση της ενοχής και η

ανώμαλη εξέλιξη ή παθολογία (αδυναμία παροχής – υπερημερίες)

όπως και ανώμαλη απόσβεση [σύγχυση υπαναχώρηση, καταγγελία).

Η συμμετοχή τρίτων προσώπων στην ενοχή (σύμβαση υπέρ τρίτου ή

εκχώρηση απαιτήσεως).

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

 Ο φοιτητής θα έχει μια πλήρη και σφαιρική εικόνα και αντίληψη

για τις ενοχές, τα είδη και τον τρόπο δημιουργίας και εξέλιξής τους.

 Θα γνωρίσει τη φυσιολογική εξέλιξη μιας ενοχής μέχρι και την

απόσβεσή της αλλά και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλεί η

ανώμαλη εξέλιξη.

 Θα είναι σωστά και επαρκώς ενημερωμένοι για την βασική ύλη

του σημαντικού αυτού κλάδου του Αστικού Δικαίου στη θεωρία και

στην πράξη.

Προαπαιτούμενα LAW 111 Γενικές Αρχές
Αστικού Δικαίου

Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Ενοχικό Δίκαιο – Έννοια, Αντικείμενο – Ενοχική σχέση και ευθύνη –

Αντικείμενο ενοχής – Υποχρέωση προς παροχή – Η αρχή της καλής



πίστης – Διάταξη ΑΚ 288 - Προϋποθέσεις ευθύνης – Η ενοχή προς

αποζημίωση – Προϋποθέσεις – Συνέπειες - Είδη ενοχών – Η αρχή

της ελευθερίας των συμβάσεων – Είδη συμβάσεων -Αστικό Αδίκημα –

Αδικοπρακτική ευθύνη και ευθύνη από αθέτηση ενοχικής

υποχρέωσης – Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό - Εκπλήρωση

της παροχής – Φυσιολογική απόσβεση της ενοχής – Ανώμαλη εξέλιξη

και απόσβεση ενοχής – Αθέτηση υποχρέωσης του οφειλέτη

Υπερημερία δανειστή – Ανώμαλη εξέλιξη επί αμφοτεροβαρών

συμβάσεων – Υπαναχώρηση - Απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών –

Ποινική ρήτρα – Αρραβώνας – Συμβάσεις υπέρ και σε βάρος τρίτου

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Συζήτηση: 12 ώρες

Βιβλιογραφία 1. Απ. Γεωργιάδης: Ενοχικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, Σάκκουλα

(2011).

2. Μ. Σταθόπουλος Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Σάκκουλα

(2004).

3. Απ. Γεωργιάδης:Ενοχικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, Π.Ν. Σάκκουλα

(1999).

4. Φίλιος Πάυλος, Ενοχικό δίκαιο – γενικό μέρος, 6η έκδοση,

[Εκδόσεις Σάκκουλα] 2011.

5. Γεωργιάδης Απόστολος, Ενοχικό δίκαιο – γενικό μέρος, τόμοι Ι

και ΙΙ, Β’ έκδοση [Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας] 2007.

6. Σταθόπουλος Μιχάλης, Γενικό ενοχικό δίκαιο [Εκδόσεις

Σάκκουλα] 2004.

Αξιολόγηση  Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)

 Ενδιάμεση Εξέταση και Εργασία (-ες) (30%)

 Τελική Εξέταση (60%)
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