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Άρθρο 57
∆ικαίωµα στην προσωπικότητα
Όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να
αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην
προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει, το δικαίωµα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόµοι του από διαθήκη.
Αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.
Άρθρο 58
∆ικαίωµα στο όνοµα
Αν σ' αυτόν που δικαιούται να φέρει ένα όνοµα αµφισβητείται από άλλον το δικαίωµα αυτό,
ή αν κάποιος χρησιµοποιεί παράνοµα ορισµένο όνοµα, ο δικαιούχος ή εκείνος που
βλάπτεται, µπορεί να ζητήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον.
Αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.
Άρθρο 59
Ικανοποίηση ηθικής βλάβης
Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

1

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Greece (EL) Nr. 1

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων άρθρων το δικαστήριο µε την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού
που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνιστάται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

Άρθρο 174
∆ικαιοπραξία απαγορευµένη
∆ικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη.
Άρθρο 175
Απαγόρευση διάθεσης
Η διάθεση ενός αντικειµένου είναι άκυρη αν ο νόµος την απαγορεύει. Αν η απαγόρευση έχει
οριστεί για το συµφέρον ορισµένων προσώπων, την ακυρότητα µπορούν να προτείνουν
µόνο αυτά.
Άρθρο 176
Αν την απαγόρευση του προηγούµενου άρθρου έχει τάξει δικαστική απόφαση, ισχύει ό,τι και
στην απαγόρευση από το νόµο.
Άρθρο 177
∆ικαιοπραξία που περιορίζει την εξουσία διάθεσης απαλλοτριωτού δικαιώµατος, εφόσον ο
νόµος δεν ορίζει κάτι άλλο, έχει ενοχική µόνο ενέργεια και δεν επιδρά στο κύρος της
διάθεσης.
Άρθρο 178
∆ικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη
∆ικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη.
Άρθρο 179
Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία µε την οποία δεσµεύεται
υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία µε την οποία εκµεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήµατα,
που, κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.
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Άρθρο 281
Κατάχρηση δικαιώµατος
Η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν
η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος

Άρθρο 288
Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.

Άρθρο 332
Συµφωνία για µη ευθύνη από πταίσµα
Άκυρη είναι κάθε από πριν συµφωνία που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη από δόλο ή
βαριά αµέλεια.
Άκυρη είναι επίσης η από πριν συµφωνία ότι δεν θα ευθύνεται ο οφειλέτης και για ελαφριά
ακόµη αµέλεια, αν ο δανειστής βρίσκεται στην υπηρεσία του οφειλέτη ή η ευθύνη προέρχεται από την άσκηση επιχείρησης για την οποία προηγήθηκε παραχώρηση της αρχής.

Άρθρο 361
Ενοχή από σύµβαση
Για τη σύµβαση ή αλλοτρίωση ενοχής µε δικαιοπραξία απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος
δεν ορίζει διαφορετικά.

υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη
και τα συναλλακτικά ήθη.ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Άρθρο 389
∆ικαίωµα υπαναχώρησης
Στη σύµβαση µπορεί κάποιος να επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωµα της υπαναχώρησης.
Η υπαναχώρηση επιφέρει απόσβεση των υποχρεώσεων για παροχή που πηγάζουν από τη
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σύµβαση και οι συµβαλλόµενοι έχουν αµοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τον αδικαιολόγητο πλουτισµό.
Άρθρο 390
Πώς ασκείται
Η υπαναχώρηση γίνεται µε δήλωση αυτού που έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει προς τον
άλλο..
Άρθρο 391
Πότε αποκλείεται
Η υπαναχώρηση αποκλείεται αν το αντικείµενο που έλαβε ο δικαιούµενος να υπαναχωρήσει
καταστράφηκε από τυχαίο γεγονός ολικά ή κατά µεγάλο µέρος ή χειροτέρεψε ουσιωδώς.
Άρθρο 392
Η υπαναχώρηση αποκλείεται αν αυτό που έλαβε ο δικαιούµενος να υπαναχωρήσει: 1. από
πταίσµα του καταστράφηκε ολικά ή κατά µεγάλο µέρος, ή χάθηκε ή χειροτέρεψε ουσιωδώς.
2. µεταποιήθηκε από αυτόν ολικά ή κατά µεγάλο µέρος µε επεξεργασία ή µετάπλαση σε άλλο πράγµα.
Άρθρο 393
Η υπαναχώρηση αποκλείεται, αν ο δικαιούµενος να υπαναχωρήσει εκποίησε ολικά ή κατά
µεγάλο µέρος το αντικείµενο που έλαβε ή το επιβάρυνε µε δικαίωµα υπέρ τρίτου.
Άρθρο 394
Ματαίωση της υπαναχώρησης που ασκήθηκε
Αν ο δικαιούµενος να υπαναχωρήσει έγινε υπερήµερος ως προς την ολική ή την κατά ένα
µεγάλο µέρος απόδοση αυτού που έλαβε, η υπαναχώρηση γίνεται ανίσχυρη, εφόσον δεν το
αποδίδει µέσα στην εύλογη προθεσµία που του έταξε ο άλλος.
Άρθρο 395
Απόσβεση
Το δικαίωµα της υπαναχώρησης αποσβήνεται αν δεν ασκηθεί µέσα σε εύλογη προθεσµία
που τάσσεται από τον άλλο.
Άρθρο 396
Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσότερων
Αν στη σύµβαση οι συµβαλλόµενοι από τις δύο πλευρές είναι περισσότεροι, το δικαίωµα της
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υπαναχώρησης απαιτείται να ασκηθεί από όλους και κατά όλων.
Αν το δικαίωµα αυτό αποσβεστεί για έναν αποσβήνεται και ως προς τους άλλους.
Άρθρο 397
Υπαναχώρηση στην περίπτωση µη εκτέλεσης της σύµβασης
Αυτός που επιφύλαξε στον εαυτό του την υπαναχώρηση για την περίπτωση όπου ο άλλος
δεν θα εκπλήρωνε την υποχρέωσή του από τη σύµβαση, σε περίπτωση αµφιβολίας έχει το
δικαίωµα αυτό µόνο αν η µη εκπλήρωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του άλλου. Αυτός που ισχυρίζεται ότι εκπλήρωσε την υποχρέωσή του οφείλει να το αποδείξει.
Άρθρο 398
Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής
Αν ο ένας από τους συµβαλλοµένους επιφύλαξε στον εαυτό του την υπαναχώρηση έναντι
καταβολής ποινής, η υπαναχώρηση είναι ανίσχυρη εφόσον έγινε χωρίς σύγχρονη καταβολή
της ποινής και ο άλλος την απέκρουσε για το λόγο αυτό χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Άρθρο 399
Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση µη εκπλήρωσης
Αν στη σύµβαση συνοµολογήθηκε ότι ο οφειλέτης που δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του
εκπίπτει από τα συµβατικά του δικαιώµατα, θεωρείται ότι ο δανειστής επιφύλαξε για την περίπτωση αυτή δικαίωµα υπαναχώρησης.
Άρθρο 400
Ρήτρα κράτησης της παροχής
Η συµβατική ρήτρα ότι ο δανειστής σε περίπτωση υπαναχώρησης κρατεί ως όφελος το µέρος της παροχής που έλαβε διέπεται από τις διατάξεις για την ποινική ρήτρα.
Άρθρο 401
Παροχή εκπληρωτέα σε ορισµένο χρόνο
Αν στη σύµβαση συνοµολογήθηκε ότι η παροχή πρέπει να εκπληρωθεί αποκλειστικά σε ορισµένο χρόνο ή αποκλειστικά µέσα σε ορισµένη προθεσµία, σε περίπτωση αµφιβολίας ο
δανειστής έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει για µόνη την καθυστέρηση ανεξάρτητα από
την υπαιτιότητα του οφειλέτη. Αν ο δανειστής προτιµά την απαίτηση της παροχής, οφείλει
να το ανακοινώσει αµέσως στον οφειλέτη, αλλιώς δεν έχει την απαίτηση αυτή.

Άρθρο 513
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Έννοια της πώλησης
Με τη σύµβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα
του πράγµατος ή το δικαίωµα, που αποτελούν το αντικείµενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγµα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίµηµα που συµφωνήθηκε.

Αρθ. 534. - Πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων.

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγµα µε τις συνοµολογηµένες ιδιότητες και
χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 535. - Έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων.

Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το προηγούµενο άρθρο υποχρέωση του, αν το πράγµα που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύµβαση και ιδίως: 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγµα ή υπόδειγµα που ο
πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή. 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης και ιδιαίτερα για τη σύµφωνη µε το σκοπό αυτόν ειδική χρήση. 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγµατα της ίδιας κατηγορίας. 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από
πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις δηµόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήµισης ή
της επισήµανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ
192Α/21-08-2002)

Αρθ. 536. - Πληµµελής εγκατάσταση.

(Ευθύνη του πωλητή - όταν τα ελαττώµατα µειώνουν ουσιωδώς την αξία του πράγµατος)

Το πράγµα δεν ανταποκρίνεται στη σύµβαση και σε περίπτωση πληµµελούς εγκατάστασής
του, αν η εγκατάσταση αποτελεί µέρος της σύµβασης και πραγµατοποιήθηκε από τον πωλητή. Το ίδιο ισχύει και όταν η πληµµέλεια της εγκατάστασης που έγινε από τον αγοραστή
Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

6

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Greece (EL) Nr. 1

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
οφείλεται στην παράλειψη του πωλητή να του παράσχει τις σωστές οδηγίες. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 537. - Ευθύνη για ελλείψεις.

Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγµα, κατά το χρόνο που ο
κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγµατικά ελαττώµατα ή στερείται τις συνοµολογηµένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύµβασης γνώριζε ότι το πράγµα δεν ανταποκρίνεται στη σύµβαση ή η µη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε
ο αγοραστής. Το ελάττωµα ή η έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας που διαπιστώνεται µέσα σε έξι µήνες από την παράδοση του πράγµατος τεκµαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν τούτο δεν συµβιβάζεται µε τη φύση του πράγµατος που πουλήθηκε ή µε τη
φύση του ελαττώµατος ή της έλλειψης. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 538. - Ρήτρα µη ευθύνης για ελλείψεις.

(Καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 540. - ∆ικαιώµατα του αγοραστή.

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγµατος µε άλλο, εκτός αν µια τέτοια ενέργεια
είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 2. να µειώσει το τίµηµα. 3. να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγµατικό ελάττωµα. Ο πωλητής
οφείλει να πραγµατοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς
σηµαντική ενόχληση του αγοραστή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)
Αρθ. 541. - Νέα µείωση του τιµήµατος ή αναστροφή της πώλησης - αν ανακαλυφθεί
και άλλο ελάττωµα.
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Ο αγοραστής µπορεί, αν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωµα, να ασκήσει εκ νέου ένα
από τα δικαιώµατα του προηγούµενου άρθρου. Το ίδιο ισχύει και όταν λείπει
συνοµολογηµένη ιδιότητα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 542. - Ευχέρεια του δικαστηρίου να επιδικάσει µόνο µείωση του τιµήµατος ή
αντικατάσταση.

Το δικαστήριο µπορεί, µολονότι ο αγοραστής άσκησε το δικαίωµα υπαναχώρησης, να
επιδικάσει µόνο µείωση του τιµήµατος ή να διατάξει αντικατάσταση του πράγµατος, αν
κρίνει ότι οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν την υπαναχώρηση. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 543. - Ελλείψεις κατά τη σύναψη.

(Έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας - δικαίωµα του αγοραστή να απαιτήσει αποζηµίωση)
Αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή λείπει η συνοµολογηµένη
ιδιότητα του πράγµατος, ο αγοραστής δικαιούται, αντί για τα δικαιώµατα του άρθρου 540, να
απαιτήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης ή, σωρευτικά µε τα δικαιώµατα αυτά,
να απαιτήσει αποζηµίωση για τη ζηµία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους. Το ίδιο
ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωµατικού πράγµατος, η οποία οφείλεται σε πταίσµα
του πωλητή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002
ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 544. - Μεταγενέστερη έλλειψη χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή.
(Ελλείψεις µετά την πώληση - µεταγενέστερη έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας χωρίς
ευθύνη του πωλητή)

Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε αποζηµίωση για έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας, αν η
ιδιότητα αυτή υπήρχε κατά τη σύναψη της σύµβασης, αλλά έπαυσε να υπάρχει χωρίς
υπαιτιότητα του πωλητή πριν µεταβεί ο κίνδυνος στον αγοραστή. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)
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Αρθ. 545. - Ανεπιφύλακτη παραλαβή.
(Έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας - πότε θεωρείται ότι ο αγοραστής αποδέχθηκε το
πράγµα)
Αν ο αγοραστής παρέλαβε το πράγµα χωρίς επιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωµα ή την
έλλειψη της συνοµολογηµένης ιδιότητας, λογίζεται ότι το αποδέχθηκε. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 546. - ∆ικαιώµατα του πωλητή.
Το δικαίωµα αντικατάστασης του πράγµατος κατά το άρθρο 540 το έχει µε τους ίδιους
όρους και ο πωλητής, εφόσον η άσκησή του δεν είναι ασύµφορη για τον αγοραστή. Αν ο
αγοραστής προβάλλει ευθύνη του πωλητή για ελαττώµατα ή για έλλειψη συνοµολογηµένων
ιδιοτήτων, ο πωλητής δικαιούται να του τάξει εύλογη προθεσµία για να απαιτήσει
αντικατάσταση του πράγµατος ή να υπαναχωρήσει. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η
άσκηση των δικαιωµάτων αυτών αποκλείεται. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 547. - Ενέργεια υπαναχώρησης ή αντικατάστασης λόγω ελλείψεων.
(Υποχρεώσεις αγοραστή - πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης)

Αν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύµβαση λόγω πραγµατικού ελαττώµατος ή
έλλειψης συνοµολογηµένης ιδιότητας, έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγµα ελεύθερο
από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήµατα που αποκόµισε. Ο
πωλητής επιστρέφει το τίµηµα µε τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής
δαπάνησε για το πράγµα. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
αναλόγως και στην περίπτωση αντικατάστασης του πράγµατος. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 548. - Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγµατος.
Ο αγοραστής έχει δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση
ή να µειώσει το τίµηµα και αν ακόµη το πράγµα καταστράφηκε ή χειροτέρεψε εξαιτίας του
ελαττώµατος. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002
ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)
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δικαίωµα του αγοραστή για µείωση του τιµήµατος.

Αν το πράγµα εξ ολοκλήρου ή σε µεγάλο µέρος καταστράφηκε ή χάθηκε ή χειροτέρεψε
ουσιωδώς από τυχαίο περιστατικό, ο αγοραστής έχει δικαίωµα µόνο σε µείωση του
τιµήµατος. Το ίδιο ισχύει και αν το πράγµα µεταποιήθηκε ή εκποιήθηκε εξ ολοκλήρου ή σε
µεγάλο µέρος από τον αγοραστή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 550. - Πώληση ορισµένης έκτασης.
(Ευθύνη του πωλητή όπως και για συµφωνηµένη ιδιότητα - πότε έχει το δικαίωµα ο
αγοραστής για υπαναχώρηση)

Αν ο πωλητής ακινήτου διαβεβαίωσε τον αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ορισµένη έκταση,
ευθύνεται όπως και για συνοµολογηµένη ιδιότητα. Ο αγοραστής έχει δικαίωµα
υπαναχώρησης για ελλιπή έκταση τότε µόνο όταν η έλλειψη είναι τόσο σηµαντική, ώστε ο
αγοραστής δεν έχει συµφέρον στη σύµβαση. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 551. - Πώληση περισσότερων πραγµάτων.

(Πότε η αντικατάσταση ή υπαναχώρηση χωρεί µόνο ως προς ορισµένα πράγµατα και πότε
επεκτείνεται σε όλα)
Αν από περισσότερα πράγµατα που πουλήθηκαν µερικά µόνο έχουν ελάττωµα ή δεν έχουν
τη συνοµολογηµένη ιδιότητα, το δικαίωµα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται
µόνο σε αυτά, και αν ακόµη ορίσθηκε ενιαίο τίµηµα για όλα. Αν όµως κατά την πρόθεση των
µερών τα πράγµατα πουλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωµα ή
την έλλειψη δεν µπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζηµιωθεί ο ένας από
τους συµβαλλοµένους, το δικαίωµα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης επεκτείνεται σε όλα.
(Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/2108-2002)

Αρθ. 552. - Υπαναχώρηση - πότε περιλαµβάνει και τα παρεπόµενα. Η αντικατάσταση ή
υπαναχώρηση για το κύριο πράγµα περιλαµβάνει και το παρεπόµενο, και αν ακόµη
ορίστηκε γι' αυτό ιδιαίτερο τίµηµα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)
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Αρθ. 553. - Πώληση µε περισσότερους πωλητές ή αγοραστές.
Αν οι πωλητές ή οι αγοραστές είναι περισσότεροι, για το δικαίωµα αντικατάστασης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 396, ενώ το δικαίωµα µείωσης του τιµήµατος ασκείται και από τον καθέναν ή κατά καθενός συµµέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο
αγοραστής κληρονοµηθεί από πολλούς. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 554. - Παραγραφή. (Προθεσµία παραγραφής πέντε έτη για τα ακίνητα και δύο έτη για
τα κινητά)

Τα δικαιώµατα του αγοραστή λόγω πραγµατικού ελαττώµατος ή έλλειψης συνοµολογηµένης
ιδιότητας παραγράφονται µετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα
κινητά. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ
192Α/21-08-2002)
Αρθ. 555. - Έναρξη και διακοπή του χρόνου παραγραφής.

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγµατος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και
αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωµα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο
αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το
τέλος της διαδικασίας αυτής. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του
ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 556. - Προθεσµία ευθύνης του πωλητή για ελάττωµα ή έλλειψη συµφωνηµένως
ιδιότητας - έναρξη χρόνου παραγραφής.

Αν συµφωνήθηκε προθεσµία ευθύνης του πωλητή για ελάττωµα ή έλλειψη
συνοµολογηµένης ιδιότητας, αυτό σε περίπτωση αµφιβολίας σηµαίνει ότι η παραγραφή για
τα ελαττώµατα ή τις ελλείψεις που εκδηλώθηκαν µέσα στην προθεσµία αρχίζει από τότε που
εκδηλώθηκαν. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002
ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 557. - Παραγραφή - δόλος του πωλητή για το ελάττωµα του πράγµατος.
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Ο πωλητής δεν µπορεί να επικαλεστεί την παραγραφή των προηγούµενων άρθρων, αν
απέκρυψε ή αποσιώπησε µε δόλο το ελάττωµα ή την έλλειψη της συνοµολογηµένης
ιδιότητας. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ
192Α/21-08-2002)

Αρθ. 558. - Άσκηση δικαιωµάτων του αγοραστή µε ένσταση και εκτός του χρόνου της
παραγραφής.

Ο αγοραστής µπορεί και µετά τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει µε
ένσταση τα δικαιώµατά του από το ελάττωµα ή την έλλειψη της συνοµολογηµένης ιδιότητας,
εφόσον ειδοποίησε γι' αυτά τον πωλητή µέσα στο χρόνο της παραγραφής. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 559. - Παροχή εγγύησης.

Αν ο πωλητής ή τρίτος έχει παράσχει εγγύηση για το πράγµα που πουλήθηκε, ο αγοραστής
έχει, έναντι εκείνου που εγγυήθηκε, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήµιση, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από το νόµο. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)
Αρθ. 560. - Αναγωγή.

Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων και ευθύνης του τελικού πωλητή λόγω πραγµατικού
ελαττώµατος ή έλλειψης συνοµολογηµένης ιδιότητας, η παραγραφή των δικαιωµάτων του
κατά προηγούµενου πωλητή λόγω του ελαττώµατος ή της έλλειψης αρχίζει από τότε που
ικανοποιήθηκε ο αγοραστής, εκτός αν προηγήθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του
τελικού πωλητή, οπότε η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για την παραγραφή οι διατάξεις των άρθρων 554 έως 558.
(Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/2108-2002)

Αρθ. 561. - Αναγωγή εναντίον κάθε προηγούµενου πωλητή.
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Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και σε περίπτωση
αναγωγής εναντίον κάθε προηγούµενου πωλητή του ίδιου πράγµατος. (Όπως το άρθρο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 583. - Νοµικά ελαττώµατα του µισθίου. (Ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 576-579 και 582)

Αν εξαιτίας κάποιου δικαιώµατος τρίτου αφαιρέθηκε από τον µισθωτή ολικά ή µερικά η
συµφωνηµένη χρήση του µισθίου (νοµικό ελάττωµα), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 576 έως 579. Αλλά ο µισθωτής δεν µπορεί να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση του
νοµικού ελαττώµατος µε δαπάνες του εκµισθωτή. (Όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 2 παρ.4 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

Αρθ. 576. - Ελλείψεις ή πραγµατικά ελαττώµατα του µισθίου.

(Οι ελλείψεις δίνουν το δικαίωµα στον µισθωτή για µείωση ή µη καταβολή του µισθώµατος)
Αν κατά το χρόνο της παράδοσής του στο µισθωτή το µίσθιο έχει ελάττωµα που εµποδίζει
µερικά ή ολικά τη συµφωνηµένη χρήση (πραγµατικό ελάττωµα) ή αν κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης εµφανίστηκε τέτοιο ελάττωµα, ο µισθωτής έχει δικαίωµα µείωσης ή µη καταβολής
του µισθώµατος. Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το µίσθιο µια συµφωνηµένη ιδιότητα ή αν
έλειψε µια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η µίσθωση.

Αρθ. 577. - Πότε ο µισθωτής µπορεί να απαιτήσει αποζηµίωση.

Αν κατά τη συνοµολόγηση της µίσθωσης λείπει η συµφωνηµένη ιδιότητα του µισθίου, ο
µισθωτής έχει δικαίωµα, αντί για τη µείωση ή τη µη καταβολή του µισθώµατος, να απαιτήσει
αποζηµίωση για τη µη εκτέλεση της σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και αν ο εκµισθωτής γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει το πραγµατικό ελάττωµα του µισθίου που υπήρχε κατά τη
συνοµολόγηση της σύµβασης.
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Αρθ. 578. - Από υπαιτιότητα του εκµισθωτή - άρση πραγµατικών ελαττωµάτων.

Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα του προηγούµενου άρθρου και αν από υπαιτιότητα του
εκµισθωτή έλειψε η συµφωνηµένη ιδιότητα ή εµφανίστηκε το ελάττωµα του µισθίου µετά τη
συνοµολόγηση της σύµβασης. Ο µισθωτής έχει το ίδιο δικαίωµα και αν ο εκµισθωτής έγινε
υπερήµερος ως προς την άρση του πραγµατικού ελαττώµατος ή της έλλειψης της ιδιότητας.
Σ' αυτή την περίπτωση όµως ο µισθωτής έχει δικαίωµα να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση και
να απαιτήσει τη δαπάνη.

Αρθ. 579. - Πότε δεν ευθύνεται ο εκµισθωτής.

Ο εκµισθωτής δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα, που γνώριζε ο µισθωτής κατά τη
συνοµολόγηση της σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για συµφωνηµένες ιδιότητες, που την
έλλειψή τους γνώριζε ο µισθωτής κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης.
Άρθρο 914
Έννοια
Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει.
Άρθρο 919
Προσβολή των χρηστών ηθών
Όποιος µε πρόσθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµίωση.
Άρθρο 922
Ευθύνη του προστήσαντος
Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία του.
Άρθρο 926
Ζηµία από περισσοτέρους
Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνεται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν µπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη
Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

14

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Greece (EL) Nr. 1

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
ζηµία.
Άρθρο 927
Αναγωγή µεταξύ τους
Εκείνος που κατά το προηγούµενο άρθρο κατέβαλε ολόκληρη την αποζηµίωση έχει δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το µέτρο της µεταξύ τους ευθύνης ανάλογα µε το βαθµό του πταίσµατος καθενός. Αν δεν µπορεί να εξακριβωθεί ο βαθµός
αυτός, η ζηµία κατανέµεται µεταξύ όλων σε ίσα µέρη.
Άρθρο 932
Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης
Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία,
το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή
της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η
χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης.
Άρθρο 933
Η αξίωση του προηγούµενου άρθρου δεν εκχωρείται ούτε κληρονοµείται , εκτός αν αναγνωρίστηκε µε σύµβαση ή επιδόθηκε γι' αυτήν αγωγή.
Άρθρο 937
Παραγραφή
Η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται µετά πενταετία, αφότου ο παθών έµαθε τη
ζηµία και τον υπόχρεο σε αποζηµίωση σε κάθε όµως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται
µετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη.
Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάµα κολάσιµη πράξη που κατά τον ποινικό νόµο υπόκειται
σε µακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζηµίωσης.
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