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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149
Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Γενικός κανόνας ερµηνείας του Νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
3. Κοινοποίηση, αποδοχή και ανάκληση πρότασης.
4. Πότε συντελείται η κοινοποίηση.
5. Ανάκληση πρότασης και αποδοχής.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Τρόπος ανάκλησης.
Η αποδοχή πρέπει να είναι απόλυτη.
Αποδοχή µε εκπλήρωση όρων ή µε λήψη αντιπαροχής.
Υποσχέσεις, ρητές και σιωπηρές.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΚΥΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ποιες συµφωνίες συνιστούν συµβάσεις.
Ικανότητα προς το συµβάλλεσθαι.
Ορισµός συµβαλλόµενου που έχει σώες τις φρένες.
Ορισµός "συναίνεσης".

98828792

348025977

Ορισµός "ελεύθερης συναίνεσης".
Ορισµός "εξαναγκασµού".
Ορισµός "ψυχικής πίεσης".
Ορισµός "απάτης":
Ορισµός "ψευδούς παράστασης".
Ακυρώσιµο συµφωνιών που συνάπτονται χωρίς ελεύθερη συναίνεση.
Εξουσία ακύρωσης σύµβασης που συνάφθηκε συνεπεία ψυχικής πίεσης.
Συµφωνία καθίσταται άκύρη αν και τα δύο µέρη τελούν σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό
γεγονός και συνέπειες νοµικής πλάνης.
22. Σύµβαση που συνάφθηκε συνεπεία πλάνης ενός από τους συµβαλλόµενους για πραγµατικό
γεγονός.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

464875340

23. Αντιπαροχές και σκοποί νόµιµοι και µη.
Άκυρες Συµφωνίες.
24. Συµφωνία καθίσταται άκυρη αν ο σκοπός και η αντιπαροχή είναι µερικώς παράνοµη.
25. Συµφωνία χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός αν είναι γραπτή.
26. Συµφωνία περιοριστική της ελευθερίας προς γάµο είναι άκυρη.
26Α. Προικοσύµφωνο έγγραφο και συµβάσεις παρόµοιας φύσης άκυρες. 3 του 22(Ι) του 1995.
27. Συµφωνία περιοριστική του εµπορίου είναι άκυρη, επιφυλάξεις.
28. Συµφωνίες περιοριστικές της ελευθερίας προς λήψη δικαστικών µέτρων είναι άκυρες.
29. Συµφωνίες άκύρες λόγω αοριστίας.

708504498

30. Συµφωνίες υπό τύπο στοιχήµατος είναι άκυρες.
ΜΕΡΟΣ IV
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ
31. Ορισµός "σύµβασης υπό αίρεση".
32. Εκτελεστό σύµβασης υπό την αίρεση επέλευσης γεγονότος.
33. Εκτελεστό σύµβασης υπό την αίρεση της µη επέλευσης γεγονότος.
34. Αίρεση εξαρτώµενη από µελλοντική συµπεριφορά προαώπου που βρίσκεται στη ζωή.
35. Αίρεση εξαρτώµενη από την επέλευση συγκεκριµένου γεγονότος εντός ορισµένου χρόνου.
36. Συµφωνία υπό αδύνατη αίρεση είναι άκυρη.
ΜΕΡΟΣ V
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συµβάσεις που χρήζουν εκπλήρωσης
37. Υποχρέωση των συµβαλλόµενων.
38. Συνέπειες αποποίησης προσφοράς προς εκπλήρωση.
39. Συνέπειες άρνησης συµβαλλόµενου να εκπληρώσει την υπόσχεση στο σύνολό της.
Υπόχρεοι προς εκπλήρωση συµβάσεων
40. Υπόχρεος προς εκπλήρωση υπόσχεσης.
41. Συνέπειες αποδοχής εκπλήρωσης από τρίτο.
42. Μεταβίβαση κοινών υποχρεώσεων.
43. Καθένας από τους συνοφειλέτες δύναται να εξαναγκαστεί προς εκπλήρωση.
44. Συνέπειες απαλλαγής ενός από τους συνοφειλέτες.

632585287

582938134

45. Μεταβίβαση κοινών δικαιωµάτων.
Χρόνος και τόπος εκπλήρωσης
46. Χρόνος εκπλήρωσης όταν δεν απαιτείται όχληση και δεν ορίζεται χρόνος εκπλήρωσης.
47. Χρόνος και τόπος εκπλήρωσης όταν ορίζεται ο χρόνος αλλά δεν απαιτείται όχληση.
48. Η όχληση προς εκπλήρωση σε ορισµένη ηµέρα πρέπει να διενεργηθεί στον κατάλληλο χρόνο
και τόπο.
49. Τόπος εκπλήρωσης όταν δεν απαιτείται όχληση και δεν ορίζεται τόπος εκπλήρωσης.
50. Εκπλήρωση κατά τον τρόπο ή στο χρόνο που καθορίζεται ή εγκρίνεται από το δανειστή.
Εκπλήρωση αµοιβαίων υποσχέσεων.
51. Σε περίπτωση αµοιβαίων υποσχέσεων κανένας δεν υποχρεούται να εκπληρώσει εκτός αν και
ο άλλος είναι έτοιµος και πρόθυµος να εκπληρώσει.

501593947

52. Τάξη εκπλήρωσης αµοιβαίων υποσχέσεων.
53. Ευθύνη συµβαλλόµενου ο οποίος εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης.
54. Συνέπειες µη εκπλήρωσης υπόσχεσης η οποία έπρεπε να εκπληρωθεί πρώτη δυνάµει
σύµβασης που συνίσταται από αµοιβαίες υποσχέσεις.
55. Συνέπειες µη εκπλήρωσης εντός ορισµένου χρόνου, σε σύµβαση όπου ο χρόνος είναι
ουσιώδης.
56. Συµφωνία τέλεσης αδύνατης πράξης.
57. Αµοιβαίες υποσχέσεις προς τέλεση πράξεων νόµιµων και παράνοµων.
58. ∆ιαζευκτική υπόσχεση της οποίας το ένα σκέλος είναι παράνοµο.
Καταλογισµός πληρωµών
59. Καταλογισµός πληρωµής προς εξόφληση υποδειχθέντος χρέους.

623983442

60. Καταλογισµός πληρωµής προς εξόφληση µη υποδειχθέντος χρέους.
61. Καταλογισµός πληρωµής σε περίπτωση που κανένας ατιό τους ενδιαφερόµενους δεν προβεί
σε καταλογισµό.
Συµβάσεις που δεν χρήζούν εκπλήρωσης
62. Συνέπειες ανανέωσης, υπαναχώρησης και τροποποίησης της σύµβασης.
63. Ο δανειστής δύναται να απαλλάξει τον οφειλέτη ή να παραιτηθεί από την αξίωσή του προς
εκπλήρωση.
64. Συνέπειες υπαναχώρησης από ακυρώσιµη σύµβαση.
65. Υποχρέωση οφειλέτη από άκυρη συµφωνία ή σύµβαση.
66. Τρόπος κοινοποίησης ή ανάκλησης υπαναχώρησης από ακυρώσιµη σύµβαση.
67. Συνέπειες παράλειψης του δανειστή να παράσχει στον οφειλέτη εύλογες διευκολύνσεις προς
εκπλήρωση.

59244155

68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

ΜΕΡΟΣ VI
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ
Απαίτηση για χρειώδη τα οποία προµηθεύτηκαν σε πρόσωπο ανίκανο προς το συµβάλλεσθαι
ή για λογαριασµό του.
Αποζηµίωση προσώπου το οποίο καταβάλλει χρήµατα που οφείλονται από άλλον.
Υποχρέωση προσώπου που προσπορίζεται όφελος από µη χαριστική πράξη.
Ευθύνη ευρέτη.
Ευθύνη προσώπου στο οποίο καταβλήθηκαν χρήµατα ή παραδόθηκε πράγµα συνεπεία
πλάνης ή εξαναγκασµού.
ΜΕΡΟΣ VΙΙ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµιά που προκλήθηκε λόγω παράβασης της σύµβασης.
Αποζηµίωση για παράβαση σύµβασης η οποία διαλαµβάνει ποινική ρήτρα.
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75. Το πρόσωπο το οποίο υπαναχωρεί νόµιµα δικαιούται αποζηµίωση.
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
76. Ειδική εκτέλεση σύµβασης και προϋποθέσεις.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
77. Προϋποθέσεις µισθώσεων και συµβάσεων αιτία γάµου.
ΜΕΡΟΣ X
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
78. Ορισµοί "γραµµατίου συνήθους τύπου", "οφειλέτη χρέους" και "πιστωτή", και ουσιώδη
στοιχεία του γραµµατίου.
79. Γραµµάτιο ασφαλισµένο µε εγγύηση, ενέχυρο ή υποθήκη.
80. Αµάχητο περιεχόµενο του γραµµατίου.
81. Επιφύλαξη.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

207246422

ΜΕΡΟΣ ΧΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ορισµός "σύµβασης κάλυψης".
∆ικαιώµατα εναχθέντα δανειστή από σύµβαση κάλυψης.
"Σύµβαση εγγύησης", "εγγυητής", "πρωτοφειλέτης" και "πιστωτής".
Αντιπαροχή εγγύησης.
Ευθύνη εγγυητή.
"Συνεχής εγγύηση".
Ανάκληση συνεχούς εγγύησης.
583442032

89. Ανάκληση συνεχούς εγγύησης λόγω θανάτου του εγγυητή.
90. Ευθύνη συνπρωτοφειλετών δεν επηρεάζεται από τη συµφωνία µεταξύ αυτών ότι ο ένας θα
είναι εγγυητής σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον άλλο.
91. Απαλλαγή εγγυητή µε τη µεταβολή των όρων της σύµβασης.
92. Απαλλαγή εγγυητή µε απαλλαγή του πρωτοφειλέτη.
93. Απαλλαγή εγγυητή σε περίπτωση συµβιβασµού, παράτασης του χρόνου εκπλήρωσης, ή
συµφωνίας για µη έγερση αγωγής εναντίον του πρωτοφειλέτη από τον πιστωτή.
94. Συµφωνία για παράταση του χρόνου εκπλήρωσης µεταξύ πιστωτή και τρίτου δεν
απαλλάσσει τον εγγυητή.
95. Αποχή του πιστωτή από την έγερση αγωγής δεν απαλλάσσει τον εγγυητή.
96. Απαλλαγή ενός συνεγγυητή δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους.
97. Απαλλαγή εγγυητή λόγω πράξης ή παράλειψης του πιστωτή η οποία παραβλάπτει τελική
ικανοποίηση του εγγυητή.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

∆ικαιώµατα εγγυητή σε περίπτωση καταβολής ή εκπλήρωσης.
∆ικαίωµα εγγυητή να επωφεληθεί των υπέρ του πιστωτή ασφαλειών. Επιφύλαξη.
Εγγύηση που εξασφαλίστηκε µε ψευδή παράσταση δεν είναι έγκυρη.
Εγγύηση που εξασφαλίστηκε µε απόκρυψη δεν είναι έγκυρη.
Εγγύηση υπό τον όρο προσχώρησης συνεγγυητή.
Σιωπηρή υπόσχεση για κάλυψη εγγυητή.
Συνεγγυητές ευθύνονται σε εισφορά εξίσου.
Συνεγγυητές οι οποίοι ευθύνονται για διαφορετικά ποσά.
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ

201620340

794290006

106. Ορισµοί "αγαθών", "εταιρείας", "παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια", "παρακαταθέτη" και
"θεµατοφύλακα".
107. Τρόπος παράδοσης.
108. Υποχρέωση παρακαταθέτη να γνωστοποιεί τα ελαττώµατα των αγαθών που
παρακατατέθηκαν.
109. Επιµέλεια θεµατοφύλακα.
110. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεµατοφύλακας δεν ευθύνεται για απώλεια, κλπ., αγαθών που
παρακατατέθηκαν.
111. Λύση παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια µε πράξη του θεµατοφύλακα ασυµβίβαστη µε τους
όρους αυτής.
112. Ευθύνη θεµατοφύλακα ο οποίος χρησιµοποιεί τα αγαθά που παρακατατέθηκαν κατά τρόπο
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που δεν συνάδει µε τους όρους της παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια.
113. Συνέπειες ανάµιξης µε τη συναίνεση του παρακαταθέτη των αγαθών που παρακατατέθηκαν
µε τα αγαθά του θεµατοφύλακα .
114. Συνέπειες ανάµιξης, χωρίς τη συναίνεση του παρακαταθέτη, όταν τα αγαθά είναι δεκτικά
διαχωρισµού.
612167239

115. Συνέπειες ανάµιξης, χωρίς τη συναίνεση του παρακαταθέτη, όταν τα αγαθά δεν είναι δεκτικά
διαχωρισµού.
116. Καταβολή αναγκαίων δαπανών από τον παρακαταθέτη.
117. Χρησιδάνειο.
118. Επιστροφή αγαθών που παρακατατέθηκαν µε την παρέλευση του χρόνου ή την εκπλήρωση
του σκοπού.
119. Ευθύνη παρακαταθέτη για µη προσήκουσα επιστροφή των αγαθών που παρακατατέθηκαν.
120. Λύση χαριστικής παρακαταθήκης λόγω θανάτου.
121. Ο παρακαταθέτης δικαιούται την αύξηση ή κέρδος από τα αγαθά που παρακατατέθηκαν.
122. Ευθύνη παρακαταθέτη έναντι θεµατοφύλακα.
123. Παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια από πολλούς συγκύριους.

558376848

124. Ο θεµατοφύλακας δεν ευθύνεται αν επιστρέψει τα αγαθά που παρακατατέθηκαν σε παρακαταθέτη που δεν έχει τίτλο.
125. ∆ικαίωµα τρίτου ο οποίος διεκδικεί τα αγαθά που παρακατατέθηκαν.
126. ∆ικαιώµατα ευρέτη· δικαίωµα αγωγής για προσφερθείσα ειδική αµοιβή.
127. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ευρέτης δύναται να πωλήσει το ευρεθέν.
128. Ειδικό δικαίωµα επίσχεσης του θεµατοφύλακα.
129. Γενικό δικαίωµα επίσχεσης τραπεζιτών, πρακτόρων και εποπτών προκυµαίας.
Ενέχυρο
130. Ορισµοί "ενεχύρου", "ενεχυριαστή", "ενεχυροδανειστή".
131. ∆ικαίωµα ενεχυροδανειστή να κατακρατήσει αγαθά που έχουν ενεχυριαστεί.

957724094

132. Ενέχύρο δεν καλύπτει χρέος ή υπόσχεση άλλη από αυτή για την οποία συστάθηκε. Τεκµήριο
σε περίπτωση µεταγενέστερων καταβολών.
133. ∆ικαίωµα ενεχυροδανειστή αναφορικά µε έκτακτες δαπάνες.
134. ∆ικαίωµα ενεχυροδανειστή σε ττερίπτωση υπερηµερίας του ενεχυριαστή.
135. ∆ικαίωµα ενεχυριαστή να αποδεσµεύει αγαθά που έχουν ενεχυριαστεί σε περίπτωση
υπερηµερίας.
136. Ενέχυρο από κάτοχο αγαθών ή εγγράφων τίτλου.
137. Ενέχυρο από πρόσωπο το οποίο έχει περιορισµένο συµφέρον.
138. Προϋποθέσεις σύστασης ενεχύρου σε συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγή, κλπ.
139. ∆ικαίωµα ενεχυροδανειστή σε περίπτωση υπερηµερίας του ενεχυριαστή δυνάµει σύµβασης
που καταρτίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 138.
∆ικαστικά µέτρα Θεµατοφυλάκων ή Παρακαταθετών
εναντίον Αδικοπραγούντων
140. ∆ικαστικά µέτρα παρακαταθέτη ή θεµατοφύλακα εναντίον αδικοπραγούντα.
141. Καταµερισµός θεραπείας ή αποζηµίωσης.
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
∆ιορισµός και Πληρεξουσιότητα Αντιπροσώπων
142. Ορισµοί "αντιπροσώπου" και "αντιπροσωπευόµενου".
143. Ικανότητα πρόσληψης αντιπροσώπου.
144. Ικανότητα προς αντιπροσώπευση.
145. Η αντιπαροχή δεν είναι αναγκαία για τη σύσταση αντιπροσωπείας.
146. Η πληρεξουσιότητα δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή.
147. Ορισµοί ρητής και σιωπηρής πληρεξουσιότητας.

733254134

423448681

148. Εκταση πληρεξουσιότητας.
149. Πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Υποκατάστατοι Αντιπρόσωποι
150. Πότε αποκλείεται η υποκατάσταση αντιπροσώπου.
151. Ορισµός "υποκατάστατου αντιπροσώπου".
152. Αντιπροσώπευση από κατάλληλα διορισµένο αντιπρόσωπο.
153. Ευθύνη αντιπροσώπου για υποκατάστατο αντιπρόσωπο που διορίστηκε χωρίς εξουσιοδότηση.
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154. Σχέση µεταξύ αντιπροσωπευόµενου και προσώπου που διορίστηκε κατάλληλα από τον
αντιπρόσωπο για διεξαγωγή της αντιπροσωπείας.
155. Υποχρέωση αντιπροσώπου κατά την επιλογή του εν λόγω προσώπου.
Έγκριση

490011036

Εγκριση και συνέπειες έγκρισης.
Εγκριση ρητή ή σιωπηρή.
Γνώση των γεγονότων προϋπόθεση για το έγκυρο της έγκρισης.
Συνέπειες έγκρισης πράξης, που τελέστηκε χωρίς πληρεξουσιότητα, η οποία συνιστά µέρος
συναλλαγής.
160. Εγκριση πράξης που τελέστηκε χωρίς πληρεξουσιότητα δεν δύναται να βλάψει τρίτο.
Ανάκληση Πληρεξουσιότητας
161. Λυση αντιπροσωπείας.
162. Λύση αντιπροσωπείας όταν ο αντιπρόσωπος έχει συµφέρον επί του αντικειµένου της
αντιπροσωπείας.
156.
157.
158.
159.

316385984

Ανάκληση πληρεξουσιότητας.
Ανάκληση πληρεξουσιότητας µετά τη µερική άσκησή της.
Αποζηµίωση για ανάκληση πληρεξουσιότητας ή καταγγελία αντιπροσωπείας.
Προειδοποίηση για ανάκληση ή καταγγελία.
Ανάκληση και καταγγελία δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή.
Πότε καθίσταται ενεργός η παύση πληρεξουσιότητας ως προς τον αντιπρόσωπο και τους
τρίτους.
169. Υποχρέωση αντιπροσώπου σε περίπτωση λύσης της αντιπροσωπείας µε το θάνατο ή τη
φρενοπάθεια αντιπροσωπευόµενου.
170. Παύση πληρεξουσιότητας υποκατάστατου αντιπροσώπου.
Υποχρέωση αντιπροσώπου έναντι αντιπροσωπευόµενου

163.
164.
165.
166.
167.
168.

446575105

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Υποχρέωση αντιπροσώπου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του αντιπροσωπευόµενου.
∆εξιότητα και επιµέλεια του αντιπροσώπου.
Υποχρέωση αντιπροσώπου να υποβάλλει λογαριασµούς.
Υποχρέωση αντιπροσώπου να επικοινωνεί µε τον αντιπροσωπευόµενο.
∆ικαίωµα αντιπροσωπευόµενου όταν ο αντιπρόσωπος συναλλάσσεται για δικό του
λογαριασµό χωρίς τη συναίνεση του αντιπροσωπευόµενου.
∆ικαίωµα αντιπροσωπευόµενου σε όφελος που αποκτήθηκε από αντιπρόσωπο που
συναλλάσσεται για δικό του λογαριασµό µε άγνοια του αντιπροσωπευόµενου.
∆ικαίωµα αντιπροσώπου να κατακρατήσει χρήµατα που οφείλονται σε αυτόν από ποσά που
λήφθηκαν για λογαριασµό αντιπροσωπευόµενου.
Υποχρέωση αντιπροσώπου να καταβάλει ποσά που λήφθηκαν για λογαριασµό αντιπροσωπευόµενου.
Πότε η αµοιβή του αντιπροσώπου καθίσταται απαιτητή.
165565848

180. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται αµοιβή για εργασίες που διεξάχθηκαν κακώς.
181. ∆ικαίωµα επίσχεσης του αντιπροσώπου.
Υποχρέωση αντιπροσωπευόµενου έναντι αντιπροσώπου
182. Κάλυψη αντιπροσώπου έναντι των συνεπειών νόµιµων πράξεων.
183. Κάλυψη αντιπροσώπου για πράξεις που τελέστηκαν καλή τη πίστει.
184. Ο αντιπροσωπευόµενος δεν ευθύνεται για αξιόποινη πράξη αντιπροσώπου που τελέστηκε µε
εντολή αυτού.
185. Αποζηµίωση αντιπροσώπου για βλάβη που προκλήθηκε λόγω παράλειψης
αντιπροσωπευόµενου.
Συνέπειες Αντιπροσωπείας σε Σύµβαση µε Τρίτους
186. Εκτελεστό συµβάσεων που συνάπτονται µε αντιπρόσωπο και έννοµες συνέπειες αυτών.

867419302

187. Έκταση δέσµευσης αντιπροσωπευόµενον σε περίπτωση υπέρβασης της πληρεξουσιότητας.
188. Πότε δεν δεσµεύεται ο αντιπροσωπευόµενος σε περίπτωση υπέρβασης της
πληρεξουσιότητας.
189. Συνέπειες ειδοποίησης που κοινοποιήθηκε στον αντιπρόσωπο.
190. Αντιπρόσωπος δεν δύναται να εκτελέσει προσωπικά σύµβαση που συνάφθηκε για
λογαριασµό αντιπροσωπευόµενου, ούτε δεσµεύεται από αυτή.
191. ∆ικαιώµατα συµβαλλόµενων σε σύµβαση που συνάφθηκε µε αντιπρόσωπο που δεν
αποκάλυψε την ιδιότητά του.
192. Εκπλήρωση σύµβασης που συνάπτεται µε αντιπρόσωπο ο οποίος εµφανίζεται να ενεργεί για
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δικό του λογαριασµό.
193. ∆ικαιώµατα προσώπου που συναλλάσσεται µε αντιπρόσωπο ο οποίος είναι προσωπικά
υπεύθυνος.
194. Συνέπεια εξώθησης αντιπροσώπου ή αντιπροσωπευόµενου να ενεργήσει µε την πεποίθηση
ότι µόνο ο άλλος θα είναι υπεύθυνος.
195. Ευθύνη ψευδαντιπροσώπου.
196. Ο ψευδαντιπρόσωπος δεν δικαούται σε εκπλήρωση.
197. Ευθύνη αντιπροσωπευόµενου που εξωθεί τρίτους να πιστεύουν ότι o αντιπρόσωπος
ενεργούσε εντός της πληρεξουσιότητάς του.
198. Σννέπειες ψευδούς παράστασης ή απάτης αντιπροσώπου σε συµφωνίες.

622881889

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος αναφέρεται ως ο περί Συµβάσεων Νόµος.
Κεφ. 149.
22(Ι) του 1995.
Γενικός κανόνας 2.—(1) Ο Νόµος αυτός ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις αρχές νοµικής ερµηνείας
ερµηνείας του που επικρατούν στην Αγγλία, και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται σε αυτόν
Νόµου. θεωρούνται κατά τεκµήριο ότι χρησιµοποιούνται µε την έννοια, την οποία

απέδωσε σε αυτές το αγγλικό δίκαιο, και τυγχάνουν ανάλογης ερµηνείας στο
µέτρο κατά το οποίο η ερµηνεία αυτή δεν αντίκειται στο περιεχόµενο του
κειµένου και νοουµένου ότι δεν προνοείται ρητά κάποια άλλη έννοια.

Ερµηνεία. (2) Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, οι

ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις χρησιµοποιούνται µε την ακόλουθη έννοια:

(α) πρόσωπο το οποίο δηλώνει σε άλλο τη βούλησή του για πράξη ή αποχή, µε
σκοπό να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του άλλου στην πράξη αυτή ή αποχή,
θεωρείται ότι προβαίνει σε πρόταση·
(β) η πρόταση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, όταν το πρόσωπο προς το οποίο
απευθύνεται, δηλώσει τη συγκατάθεση του σε αυτή. Η πρόταση όταν γίνει
αποδεκτή, καθίσταται υπόσχεση·
(γ) το πρόσωπο που προτείνει καλείται "οφειλέτης", και το πρόσωπο που
αποδέχεται την πρόταση "δανειστής"·
(δ) όταν, µε απαίτηση του οφειλέτη, ο δανειστής ή οποιοσδήποτε τρίτος
προέβηκε ή προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη ή αποχή, η πράξη αυτή ή
αποχή καλείται "αντιπαροχή" για την υπόσχεση·
(ε) κάθε υπόσχεση και κάθε σύνολο υποσχέσεων, οι οποίες συνιστούν την
αντιπαροχή µεταξύ τους, είναι συµφωνία·
(στ) αµοιβαίες υποσχέσεις καλούνται οι υποσχέσεις, οι οποίες συνιστούν την
αντιπαροχή ή µέρος της αντιπαροχής µεταξύ τους·
(ζ) συµφωνία νοµικά µη εκτελεστή, είναι άκυρη·
(η) συµφωνία νοµικά εκτελεστή, είναι σύµβαση·
(θ) συµφωνία νοµικά εκτελεστή κατ' εκλογή ενός ή περισσότερων µερών, όχι
όµως κατ’ εκλογή του άλλου ή άλλων, είναι ακυρώσιµη σύµβαση·
(ι) σύµβαση η οποία παύει να είναι νοµικά εκτελεστή, καθίσταται άκυρη όταν
αυτή παύσει να είναι εκτελεστή·
(3) "Εκπρόσωποι αποθανόντα" σηµαίνει τους διαδόχους της περιουσίας του
αποθανόντα σύµφωνα µε το νόµο.
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2 του 22(Ι) του 1995.«προίκα» σηµαίνει περιουσία που δίδεται από τον ένα των συζύγων ή µελλόντων

συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο χάριν του ενός των συζύγων ή του ενός των
µελλόντων συζύγων στον άλλο σύζυγο ή, ανάλογα µε την περίπτωση, στον άλλο
µέλλοντα σύζυγο, µε αντάλλαγµα την τέλεση γάµου·

«προικοσύµφωνο» σηµαίνει συµφωνία για την παροχή προίκας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κοινοποίηση, 3. Η κοινοποίηση της πρότασης, η αποδοχή της πρότασης, και η ανάκληση της
αποδοχη και πρότασης και της αποδοχής αντίστοιχα, θεωρείται ότι έγινε µε οποιαδήποτε
ανάκληση πρότασης. πράξη ή παράλειψη του προσώπου που προτείνει, αποδέχεται ή ανακαλεί, µε την

οποία αυτό προτίθεται να κοινοποιήσει την εν λόγω πρόταση, αποδοχή ή
ανάκληση η οποία επάγεται κοινοποίηση αυτής.

Πότε συντελείται η 4.—(1) Η κοινοποίηση της πρότασης συντελείται όταν αυτή περιέλθει σε γνώση
κοινοποίηση. του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται.

(2) Η κοινοποίηση της αποδοχής συντελείται—
(α) έναντι του προσώπου που πρότεινε, όταν αυτή τεθεί στην οδό της διαβίβασης
προς αυτό, ώστε αυτή να φύγει από την εξουσία του προσώπου που αποδέχεται·
(β) έναντι του προσώπου που αποδέχεται, όταν αυτή περιέλθει σε γνώση του
προσώπου που πρότεινε·
(3) Η κοινοποίηση της ανάκλησης συντελείται—
(α) έναντι του προσώπου που ανακαλεί, όταν αυτή τεθεί στην οδό της
διαβίβασης προς το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται ώστε αυτή να φύγει
από την εξουσία του προσώπου που ανακαλεί·
(β) έναντι του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται, όταν περιέλθει σε γνώση
του.
Ανάκληση πρότασης 5. Η πρόταση δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο προτού συντελεστεί
και αποδοχής. η κοινοποίηση για αποδοχή της έναντι του προσώπου που πρότεινε, αλλά όχι

αργότερα.

Η αποδοχή δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο προτού συντελεστεί η
κοινοποίηση αυτής έναντι του προσώπου που αποδέχεται, αλλά όχι αργότερα.
Τρόπος ανάκλησης. 6. Η πρόταση ανακαλείται—

460925281

(α) µε την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο µέρος από το
πρόσωπο που πρότεινε·
(β) µε την πάροδο της προθεσµίας που καθορίστηκε στην πρόταση για αποδοχή
ή σε περίπτωση που δεν καθορίστηκε τέτοια προθεσµία, µε την πάροδο εύλογου
χρόνου από τη διενέργεια της πρότασης, χωρίς κοινοποίηση της αποδοχής·
(γ) µε τη µη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται, αναβλητικής αίρεσης
της αποδοχής· ή
(δ) µε το θάνατο ή τη φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν o θάνατος ή
η φρενοπάθεια περιέλθει σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν από την
αποδοχή.
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Η αποδοχή πρέπει να 7. Για να µετατραπεί η πρόταση σε υπόσχεση, η αποδοχή πρέπει—
είναι απόλυτη.

(α) να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη·
(β) να εκδηλώθηκε κατά το συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός αν η πρόταση
καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της αποδοχής. Αν η πρόταση καθορίζει τον
τρόπο της αποδοχής, και η αποδοχή δεν έγινε σύµφωνα µε τον τρόπο που
καθορίστηκε, το πρόσωπο που προτείνει δύναται, εντός εύλογου χρόνου από την
κοινοποίηση της αποδοχής σε αυτό, να εµµείνει όπως η πρότασή του γίνει
αποδεκτή κατά τον τρόπο που καθορίστηκε και όχι µε άλλο τρόπο· αν όµως δεν
εµµείνει, αποδέχεται την αποδοχή.
Εκδοχή µε 8. Η εκπλήρωση των όρων της πρότασης ή η αποδοχή οποιασδήποτε
εκπληρωση όρων, ή αντιπαροχής για αµοιβαία υπόσχεση που τυχόν προσφέρθηκε µε την πρόταση,
λήψη αντιπαροχής. συνιστά αποδοχή της πρότασης.
Υποσχέσεις, ρητές 9. Ρητή θεωρείται η υπόσχεση, στο µέτρο που η πρόταση ή η αποδοχή γίνεται
και σιωπηρές. γραπτά ή προφορικά. σιωπηρή θεωρείται η υπόσχεση, στο µέτρο που η πρόταση

ή η αποδοχή γίνεται µε άλλον τόπο και όχι γραπτά ή προφορικά.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ποιές συµφωνίες 10.—(1) Συµβάσεις είναι όλες οι συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µε την
συνιστούν ελεύθερη συναίνεση µερών ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για νόµιµη
συµβάσεις. αντιπαροχή και νόµιµο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόµο

αυτό ως άκυρες· τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, οι συµβάσεις
δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς
προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών.

Επιφύλαξη. (2) Καµία από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει

Νόµο που ισχύει στη ∆ηµοκρατία και ο οποίος δεν καταργείται ρητά από το
Νόµο αυτό, µε τον οποίο απαιτείται όπως οποιαδήποτε σύµβαση καταρτιστεί
γραπτώς ή στην παρουσία µαρτύρων, ή την ισχύ οποιουδήποτε Νόµου που
αφορά την καταχώριση εγγράφων.

Ανικανότnτα προς το 11. Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ικανός προς το συµβάλλεσθαι
συµβάλλεσθαι. είναι όποιος—

(α) έχει σώες τις φρένες· και
(β) δεν στερείται της ικανότητας του συµβάλλεσθαι, δυνάµει οποιουδήποτε
Νόµου.
(2) Το δίκαιο που ισχύει εκάστοτε στην Αγγλία, και αφορά συµβάσεις που
συνάπτονται µε ανήλικο, εφαρµόζεται σε συµβάσεις που συνάπτονται µε
πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος.
Νοείται ότι έγγαµο πρόσωπο δεν θεωρείται ανίκανο προς το συµβάλλεσθαι από
µόνο το λόγο ότι δεν συµπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος.
Oρισµός 12. Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σώες τις φρένες για σκοπούς κατάρτισης
συµβαλλόµενου που ούµβασης, αν κατά το χρόνο της κατάρτισής της, δύναται να αντιληφθεί αυτήν
έχει σώες τις φρένες. και να διαµορφώσει λογική κρίση για τις συνέπειές της επί των συµφερόντων

του.

Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συνήθως σώες της φρένες, αλλά έχει σώες τις φρένες
κατά διαλείµµατα, δύναται να καταρτίσει σύµβαση κατά το χρόνο που έχει σώες
τις φρένες.
Πρόσωπο το οποίο συνήθως έχει σώες τις φρένες αλλά κατά διαλείµµατα δεν
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έχει σώες τις φρένες, δεν δύναται να καταρτίσει σύµβαση κατά το χρόνο που δεν
έχει σώες τις φρένες.
571001648

Ορισµός 13. ∆ύο οι περισσότεροι θεωρούνται ότι συναινούν, όταν συµφωνούν για το ίδιο
"συναίνεσης". πράγµα την ίδια έννοια
Ορισµός "ελεύθερης 14. Η συναίνεση θεωρείται ελεύθερη, όταν δεν προκαλείται µε—
συναίνεσης".

(α) εξαναγκασµό, όπως ορίζεται στο άρθρο 15· ή
(β) ψυχική πίεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 16· ή
(γ) απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 17· ή
(δ) ψευδή παράσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 18· ή
(ε) πλάνη, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22.
Συναίνεση θεωρείται ότι προκλήθηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο, εφόσον αυτή
δεν θα παρεχόταν ελλείψει του εν λόγω εξαναγκασµού, ψυχικής πίεσης, απάτης,
ψευδούς παράστασης ή πλάνης.
Ορισµός "εξαναγκασµού".
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989.
236 του 1991.

15.—(1) "Εξαναγκασµός" είναι η διάπραξη ή η απειλή διάπραξης πράξης
απαγορευµένης από τον Ποινικό Κώδικα ή από τροποποίηση του, ή η παράνοµη
κατακράτηση, ή η απειλή κατακράτησης, περιουσιακού στοιχείου, προς βλάβη
οποιουδήποτε προσώπου, η οποία γίνεται µε πρόθεση να αναγκαστεί άλλος να
συνάψει συµφωνία.

Κεφ. 154. (2) Είναι αδιάφορο κατά πόσο ο Ποινικός Κώδικας ή οποιαδήποτε τροποποίησή

του, είναι σε ισχύ ή όχι στον τόπο όπου ασκείται o εξαναγκασµός.

Ορισµός "ψυχικής" 16.—(1) Η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία"'ψυχικής πίεσης" όταν
πίεσης . οι σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των µερών είναι τέτοιες ώστε το ένα από αυτά

να είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του άλλου και να επωφελείται
από τη θέση αυτή για να εξασφαλίσει αθέµιτο όφελος έναντι του άλλου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της πιο πάνω αρχής, θεωρείται ότι είναι σε
θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης άλλου, κάθε πρόσωπο το οποίο—
(α) έχει πραγµατική ή προφανή εξουσία επί του άλλου ή βρίσκεται σε σχέση
εµπιστοσύνης έναντι του άλλου· ή
(β) καταρτίζει σύµβαση µε πρόσωπο, του οποίου η πνευµατική ικανότητα είναι
προσωρινά ή µόνιµα επηρεασµένη λόγω ηλικίας, ασθένειας ή πνευµατικής ή
σωµατικής κατάπτωσης.
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(3) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης άλλου,
συµβάλλεται µαζί µε αυτόν, και η συναλλαγή φαίνεται από µόνη της ή από τα
αποδεικτικά στοιχεία που προσάχθηκαν, ότι είναι υπέρµετρα επαχθής, το βάρος
απόδειξης ότι η σύµβαση δεν συνάφθηκε συνεπεία ψυχικής πίεσης φέρει το
πρόσωπο που είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του άλλου.
Ορισµός "απάτης". 17.—(1) "Απάτη" περιλαµβάνει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες

διαπράττονται από κάποιο από τους συµβαλλόµενους, ή µε τη συγκατάθεση
αυτού, ή από τον αντιπρόσωπό του, µε σκοπό εξαπάτησης άλλου
συµβαλλόµενου ή του αντιπροσώπού του, ή εξώθησης αυτού στη σύναψη
σύµβασης—
(α) την παράσταση αναληθούς γεγονότος ως αληθούς, από πρόσωπο που δεν
πιστεύει ότι αυτό είναι αληθές·
(β) την ενεργό απόκρυψη γεγονότος από πρόσωπο που γνωρίζει το γεγονός ή
πιστεύει αυτό·
(γ) υπόσχεση που δόθηκε χωρίς πρόθεση εκπλήρωσής της·

(δ) κάθε άλλη πράξη επιτήδεια προς εξαπάτηση·
(ε) κάθε πράξη ή παράλειψη που ορίζεται ειδικά από το νόµο ως απάτη.
(2) Απλή σιωπή ως προς γεγονότα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη
βούληση προσώπου προς σύναψη σύµβασης, δεν συνιστά απάτη, εκτός αν οι
περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε, λαµβανοµένων αυτών υπόψη, το πρόσωπο που
σιωπά να έχει υποχρέωση να δηλώσει αυτά ή εκτός αν η σιωπή αυτού
ισοδυναµεί από µόνη της µε δήλωση.
Ορισµός "ψευδούς 18. "Ψευδής παράσταση" περιλαµβάνει—
παράσταση".

(α) τη θετική βεβαίωση κατά τρόπο που δεν δικαιολογείται από τις πληροφορίες
του προσώπου που βεβαιώνει, γεγονότος αναληθούς παρόλο ότι το πρόσωπο που
βεβαιώνει πιστεύει ότι είναι αληθές·
(β) κάθε παράβαση καθήκοντος, η οποία, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, επιφέρει
όφελος στον υπαίτιο ή σε οποιοδήποτε ο οποίος αξιώνει µέσω αυτού, µε την
παραπλάνηση άλλου προς βλάβη αυτού ή προς βλάβη οποιουδήποτε που αξιώνει
µέσω αυτού·
(γ) την πρόκληση, έστω και ανυπαίτια, πλάνης ως προς την ουσία του
αντικειµένου της συµφωνίας σε µέρος αυτής.
Ακυρώσιµο 19.—(1) Αν η συναίνεση σε συµφωνία παρασχέθηκε συνεπεία εξαναγκασµού,
συµφωνιών που απάτης ή ψευδούς παράστασης, η συµφωνία είναι σύµβαση ακυρώσιµη κατ'
συνάπτονται χωρίς εκλογή του µέρους, του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε µε τον τρόπο αυτό.
ελεύθερη συναίνεση.

(2) Ο συµβαλλόµενος, του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε συνεπεία απάτης ή
ψευδούς παράστασης, δύναται αν θεωρεί αυτό σκόπιµο, να εµµείνει στην
εκπλήρωση της σύµβασης και να αποκατασταθεί στη θέση που θαβρισκόταν αν
οι παραστάσεις που έγιναν ήταν αληθείς.
(3) Αν η συναίνεση αυτή παρασχέθηκε συνεπεία ψευδούς παράστασης ή
τήρησης σιωπής, που συνιστά απάτη εντός της έννοιας του άρθρου 17, η
σύµβαση, παρόλα αυτά ,δεν είναι ακυρώσιµη, αν το µέρος του οποίου η
συναίνεση παρασχέθηκε µε τον τρόπο αυτό, ήταν σε θέση να ανακαλύψει την
αλήθεια καταβάλλοντας τη συνήθη επιµέλεια.
(4) Απάτη ή ψευδής παράσταση η οποία δεν προκάλεσε τη συναίνεση προς
σύναψη σύµβασης του µέρους επί του οποίου ασκήθηκε η απάτη, ή στο οποίο
έγινε η ψευδής παράσταση, δεν καθιστά τη σύµβαση ακυρώσιµη.
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Εξουσία ακυρώσης 20.—(1) Αν η συναίνεση σε συµφωνία παρασχέθηκε συνεπεία ψυχικής πίεσης, η
σύµβασης που συµφωνία είναι σύµβαση ακυρώσιµη κατ’ εκλογή του µέρους του οποίου η
συνάφθηκε συνέπεια συναίνεση παρασχέθηκε µε τον τρόπο αυτό.
ψυχικής πίεσης.

(2) Η σύµβαση αυτή δύναται να ακυρωθεί είτε απόλυτα είτε, αν το µέρος που
δικαιούται σε ακύρωση αποκόµισε δυνάµει αυτής οποιοδήποτε όφελος, µε
τέτοιους όρους ως το ∆ικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο να επιβάλει.
Συµφωνία
καθίσταται άκυρη αν
και τα δύο µέρη
τελούν σε πλάνη
αναφορικά µε
πραγµατικό γεγονός.

555652916

21.—(1) Αν και τα δυο µέρη της συµφωνίας τελούν σε πλάνη αναφορικά µε
πραγµατικό γεγονός, ουσιώδες στη συµφωνία, η συµφωνία είναι άκυρη.
Πεπλάνηµένη αντίληψη αναφορικά µε την αξία του αντικειµένου της
συµφωνίας, δεν θεωρείται ως πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός.

Συνέπειες νοµικής (2) Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη επειδή συνάφθηκε συνεπεία πλάνης
πλάνης αναφορικά µε οποιοδήποτε νόµο που ισχύει στη ∆ηµοκρατία· πλάνη όµως για

νόµο που δεν ισχύει στη ∆ηµοκρατία επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, όπως και η
πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός.

Σύµβαση που 22. Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη από µόνο το λόγο ότι συνάφθηκε από ένα
συνάφθηκε συνέπεια από τους συµβαλλόµενους ο οποίος τελούσε σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό
πλάνης ενός από γεγονός.
τους συµβαλλόµενους για
πραγµατικό γεγονός.
Αντιπαροχές και 23. Η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συµφωνίας είναι νόµιµος εκτός αν—
σκοποι νόµιµοι και
µη. (α) είναι απαγορευµένος από νόµο· ή

(β) είναι τέτοιας φύσης ώστε, αν επιτρεπόταν, θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις
οποιουδήποτε νόµου· ή
(γ) συνιστά απάτη· ή
(δ) επιφέρει ή ενέχει βλάβη στο πρόσωπο ή την περιουσία άλλου· ή
(ε) το ∆ικαστήριο κρίνει ότι αυτός αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια
πόλιτική.
Σε καθεµιά από τις περιπτώσεις αυτές η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συµφωνίας
θεωρείται παράνοµος. Κάθε συµφωνία της οποίας ο σκοπός ή αντιπαροχή είναι
παράνοµος, είναι άκυρη.
Άκυρες συµφωνίες
Συµφωνία
καθίσταται άκυρη αν
o σκοπός και η
αντιπαροχή είναι
µερικώς παράνοµη.

24. Αν οποιοδήποτε µέρος µιάς και µόνης αντιπαροχής για ένα ή περισσότερους
σκοπούς ή µία οποιαδήποτε αντιπαροχή ή οποιοδήποτε µέρος µιας από
περισσότερες αντιπαροχές για ένα και µόνο σκοπό, είναι παράνοµος, η
συµφωνία είναι άκυρη.

Συµφωνία χωρίς
αντιπαροχή είναι
άκυρη εκτός αν είναι
γραπτή. Συµφωνία
χωρίς αντιπαροχή
είναι άκυρη εκτός αν
καταρτιστεί
γραπτως,ή είναι
υπόσχεση
αποζηµίωσης για

25.—(1) Συµφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη, εκτός αν—
(α) καταρτιστεί γραπτώς και υπογραφτεί από το µέρος που φέρει το βάρος αυτής
και συνάπτεται λόγω φυσικής αγάπης και στοργής µεταξύ των µερών, οι οποίοι
έχουν στενή συγγένεια µεταξύ τους· ή εκτός αν
(β) είναι υπόσχεση αποζηµίωσης, εν όλω ή εν µέρει, προσώπου το οποίο ήδη
έπραξε κάτι εκούσια για τον οφειλέτη ή έπραξε κάτι το οποίο ο οφειλέτης θα
µπορούσε νοµικά να υποχρεωθεί να πράξει· ή εκτός αν
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πράξη που
τελέστηκε, ή είναι (γ) είναι υπόσχεση, που παρέχεται γραπτώς και υπογράφεται από το µέρος που
υπόσχεση καταβολής φέρει το βάρος αυτής, για ολική ή µερική καταβολή χρέους, την καταβολή του
χρέους που οποίου ο πιστωτής θα µπορούσε να επιβάλει ελλείψει οποιουδήποτε νόµου που
παραγράφηκε.

ισχύει εκάστοτε και αφορά την παραγραφή.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση η συµφωνία συνιστά σύµβαση.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν το έγκυρο, όσον αφορά τη
σχέση µεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, δωρεάς που ήδη έγινε.
(3) Συµφωνία που συνάφθηκε µε την ελεύθερη συναίνεση του οφειλέτη δεν είναι
άκυρη από µόνο το λόγο, ότι η αντιπαροχή είναι ανεπαρκής· η ανεπάρκεια όµως
της αντιπαροχής δύναται να ληφθεί υπόψη από το ∆ικαστήριο κατά την κρίση
τον ζητήµατος κατά πόσο η συναίνεση του οφειλέτη παρασχέθηκε ελεύθερα.
Συµφωνία26. Κάθε συµφωνία περιοριστική της ελευθερίας προς γάµο είναι άκυρη.
περιοριστική της
ελευθερίας προς
γάµο είναι άκυρη.
3 του 22(Ι) του 1995.26Α. Κάθε προικοσύµφωνο έγγραφο και κάθε σύµβαση παρόµοιας φύσης, το
Προικοσύµφωνοκύρος των οποίων διέπεται από το κυπριακό δίκαιο, και µε τις οποίες
έγγραφο καιαναλαµβάνεται υποχρέωση όπως αιτία γάµου παρασχεθεί περιουσία σε
συµβάσειςµελλόνυµφους ή σε κάθε ένα ξεχωριστά από αυτούς είναι, άκυρες:
παρόµοιας φύσης
άκυρες.

Νοείται ότι το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρµογής επί συµβάσεων αιτία γάµου
µεταξύ Μωαµεθανών αναλαµβανοµένων κατά την πρακτική, την κρατούσα στα
Τουρκικά Οικογενειακά ∆ικαστήρια.".

Συµφωνία
περιοριστική του
εµπορίου είναι
άκυρη.
Επιφύλαξη
προκειµένου για
συµφωνία περί µη
διεξαγωγής
επιχείρησης της
οποίας η εµπορική
εύνοια πωλήθηκε
προκειµένου για
συµφωνία που
συνάφθηκε µεταξύ
συνεταίρων πριν από
τη διάλυση
οµόρρυθµης και
ετερόρρυθµης
εταιρείας ή
υφιστάµενης
ετερόρρυθµης
εταιρείας.

94558000

27.—(1) Κάθε συµφωνία στο µέτρο που είναι περιοριστική της ελευθερίας προς
άσκηση νόµιµου επαγγέλµατος, εµπορίου ή οποιασδήποτε φύσης επιχείρησης,
είναι άκυρη.
(2)(α) Το πρόσωπο που πωλεί την εµπορική εύνοια επιχείρησης δύναται να
συµφωνήσει µε τον αγοραστή να απέχει από την άσκηση παρόµοιας
επιχείρησης, εντός ορισµένων τοπικών ορίων, για το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο, ο αγοραστής ή ο δικαιοδόχος αυτού στην εµπορική εύνοια, ασκεί εντός
των ορίων αυτών παρόµοια επιχείρηση, νοουµένου ότι τα όρια αυτά θα κριθούν
από το ∆ικαστήριο εύλογα, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της επιχείρησης·
(β) µε τη διάλυση ή επί τη προόψει διάλυσης οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας, οι συνεταίροι δύνανται να συµφωνήσουν ότι µερικοί από αυτούς ή
όλοι δεν θα ασκήσουν επιχείρηση παρόµοια µε αυτήν που ασκείται από την
εταιρεία, εντός τέτοιων τοπικών ορίων, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (α)·
(γ) οι συνεταίροι δύνανται να συµφωνήσουν ότι, υφιστάµενης της οµόρρυθµης ή
ετερόρρυθµης εταιρείας, µερικοί από αυτούς ή όλοι δεν θα ασκήσουν επιχείρηση
άλλη από αυτή που ασκείται από την εταιρεία.

Συµφωνίες
περιοριστικές της
ελευθερίας προς
λήψη δικαστικών
µέτρων είναι άκυρες.

28.—(1) Κάθε συµφωνία, στο µέτρο που περιορίζει απόλυτα την ελευθερία
οποιουδήποτε από τα µέρη προς επιβολή των δικαιωµάτων αυτού δυνάµει ή σε
σχέση µε οποιαδήποτε σύµβαση, µέσω των συνήθων δικαστικών µέτρων, ή στο
µέτρο που περιορίζει την προθεσµία της επιβολής των εν λόγω δικαιωµάτων,
είναι άκυρη.

Επιφύλαξη
προκειµένου για
σύµβαση
παραποµπής σε
διαιτησία διαφοράς
που τυχόν θα

(2) Το άρθρο αυτό δεν καθιστά παράνοµη σύµβαση, µε την οποία δύο ή
περισσότεροι συµφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά η οποία δυνατό να προκύψει
µεταξύ αυτών σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα ή κατηγορία θεµάτων, θα
παραπέµπεται σε διαιτησία και ότι µόνο το ποσό που επιδικάζεται στη διαιτησία
δύναται να ανακτηθεί σχετικά µε τη διαφορά που παραπέµφθηκε µε τον τρόπο
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προκύψει. αυτό.

Αφού καταρτιστεί η σύµβαση αυτή, δύνανται να ληφθούν δικαστικά µέτρα για
ειδική εκτέλεση αυτής, αν όµως ληφθούν δικαστικά µέτρα άλλα από αυτά που
αφορούν ειδική εκτέλεση της σύµβασης ή ανάκτηση του ποσού που
επιδικάστηκε µε τον τρόπο αυτό, από ένα από τους συµβαλλόµενους εναντίον
άλλου σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα το οποίο συµφωνήθηκε να παραπεµφθεί σε
διαιτησία, η ύπαρξη της σύµβασης αυτής συνιστά κώλυµα στα δικαστικά µέτρα
που λήφθηκαν.
Επιφύλαξη
προκειµένου για
σύµβαση περί
παραποµπής
ζητηµάτων που ήδη
προέκυψαν.

(3) Το άρθρο αυτό δεν καθιστά παράνοµη έγγραφη σύµβαση µε την οποία δύο ή
περισσότεροι συµφωνούν να παραπέµψουν σε διαιτησία οποιοδήποτε ζήτηµα
που έχει ήδη προκύψει µεταξύ τους, ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε διάταξη νόµου
που ισχύει εκάστοτε και αφορά παραποµπές σε διαιτησία.

Συµφωνίες άκυρες 29. Συµφωνίες, των οποίων το νόηµα δεν είναι σαφές ή δεν δύναται να καταστεί
λόγω αοριστίας. σαφές, είναι άκυρες.
Συµφωνίες υπό τύπο 30. Συµφωνίες υπό τύπο στοιχήµατος είναι άκυρες και κανένα δικαστικό µέτρο
στοιχήµατος είναι δεν δύναται να ληφθεί προς αναζήτηση ο,τιδήτεοτε για το οποίο υπάρχει
άκυρες. ισχυρισµός ότι κερδίθηκε από στοίχηµα ή εµπιστεύτηκε σε άλλον εν αναµονή

του αποτελέσµατος οποιουδήποτε παιγνιδιού ή άλλου αβέβαιου γεγονότος επί
του οποίου στηρίζεται το στοίχηµα.
ΜΕΡΟΣ IV
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ

Ορισµός "σύµβασης 31. "Σύµβαση υπό αίρεση" είναι σύµβαση για πράξη ή αποχή από πράξη, αν
υπό αίρεση". γεγονός συνακόλουθο της σύµβασης επέλθει ή δεν επέλθει.
Εκτελεστό σύµβασης 32. Σύµβαση για πράξη ή αποχή από πράξη υπό την αίρεση της επέλευσης
υπό την αίρεση µελλοντικού και αβέβαιου γεγονότος δεν είναι νοµικά εκτελεστή µέχρι την
επέλευσης επέλευση του γεγονότος.
γεγονότος.
686766088

Εκτελεστό σύµβασης 33. Σύµβαση για πράξη ή αποχή από πράξη, υπό την αίρεση της µη επέλευσης
υπό την αίρεση της µελλοντικού και αβέβαιου γεγονότος καθίσταται εκτελεστή, όταν η επέλευση
µη επέλευσης του γεγονότος καταστεί αδύνατη και όχι προηγουµένως.
γεγονότος.
Αίρεση εξαρτώµενη
από µελλοντική
συµπεριφορά
προσώπου που
βρίσκεται στη ζωή.

34. Αν το µελλοντικό γεγονός, ατιό το οποίο εξαρτάται η σύµβαση, είναι ο
τρόπος συµπεριφοράς προσώπου σε ακαθόριστο χρόνο, το γεγονός θεωρείται ότι
κατέστη αδύνατο όταν το πρόσωπο αυτό πράξει κάτι, το οποίο καθιστά αδύνατη
τη συµπεριφορά αυτή σε οποιοδήποτε ορισµένο χρόνο ή διαφορετικά αν
εκπληρωθούν περαιτέρω αιρέσεις.

Αίρεση εξαρτώµενη
από την επέλευση
συγκεκριµένου
γεγονότος εντός
ορισµένου χρόνου.

35.—(1) Σύµβαση για πράξη ή αποχή από πράξη υπό την αίρεση της επέλευσης
ορισµένου αβέβαιου γεγονότος εντός ορισµένου χρόνου καθίσταται άκυρη αν,
µε την πάροδο του ορισµένου χρόνου, το γεγονός δεν επήλθε, ή αν πριν από τον
ορισµένο χρόνο, το γεγονός κατέστη αδύνατο.
(2) Σύµβαση για πράξη ή αποχή από πράξη υπό την αίρεση της µη επέλευσης
ορισµένου αβέβαιου γεγονότος εντός ορισµένου χρόνου καθίσταται νοµικά
εκτελεστή, όταν µε την πάροδο του ορισµένου χρόνου δεν επέλθει το γεγονός ή
πριν από την πάροδο τον ορισµένου χρόνου, αν καταστεί βέβαιο ότι το γεγονός
δεν θα επέλθει.

Συµφωνία υπό 36. Συµφωνία για πράξη ή αποχή από πράξη υπό την αίρεση της επέλευσης
αδύνατη αίρεση είναι αδύνατου γεγονότος είναι άκυρη, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο της σύναψης της
άκυρη. συµφωνίας τα µέρη γνώριζαν ή όχι ότι η αίρεση ήταν αδύνατη.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συµβάσεις που χρήζουν εκπλήρωσης
Υποχρέωση των 37.—(1) Οι συµβαλλόµενοι έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν ή προσφερθούν
συµβαλλόµενων. να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους, εκτός αν απαλλάσσονται ή εξαιρούνται

από την εκτέλεση αυτή, δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου Νόµου.

∆έσµευση (2) Εκτός αν από τη σύµβαση συνάγεται αντίθετη πρόθεση, σε περίπτωση
εκπροσώπων θανάτου του οφειλέτη πριν από την εκπλήρωση της σύµβασης, η υπόσχεση
οφειλέτη που δεσµεύει τους εκπροσώπους αυτού.
απεβίωσε.
Συνέπειες 38.—(1) Αν ο οφειλέτης προσφέρθηκε να εκπληρώσει, και ο δανειστής δεν
αποποίησης αποδέχτηκε την προσφορά, ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για µη εκπλήρωση, ούτε
προσφοράς προς χάνει τα δικαιώµατά του από τη σύµβαση.
εκπλήρωση.

(2) Κάθε προσφορά προς εκπλήρωση πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις—
(α) να είναι χωρίς όρους·
(β) να γίνεται σε κατάλληλο χρόνο και τόπο και υπό τέτοιες περιστάσεις, ώστε
να παρέχεται εύλογη δυνατότητα στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται να
διακριβώσει κατά πόσο αυτός που προσφέρεται να εκπληρώσει είναι ικανός και
πρόθυµος κατά τον εν λόγω χρόνο και τόπο να εκπληρώσει κάθε τι το οποίο
οφείλει δυνάµει της υπόσχεσής του·
(γ) αν η προσφορά αφορά την παράδοση πράγµατος στο δανειστή, πρέπει να
παρέχεται σε αυτόν, εύλογη δυνατότητα να εξετάσει κατά πόσο το πράγµα που
προσφέρθηκε είναι αυτό το οποίο ο οφειλέτης οφείλει να παραδώσει δυνάµει της
υπόσχεσής του.
(3) Προσφορά σε ένα από τους πολλούς συνδανειστές επιφέρει τις ίδιες έννοµες
συνέπειες όπως αν γινόταν σε όλους.
Συνέπειες άρνησης
συµβαλλόµενου να
εκπληρώσει την
υπόσχεση στο
σύνολό της.

39. Αν ένας από τους συµβαλλόµενους αρνηθεί να εκπληρώσει, ή καταστήσει
τον εαυτό του ανίκανο να εκπληρώσει, την υπόσχεσή του στο σύνολό της, ο
δανειστής δύναται να τερµατίσει τη σύµβαση, εκτός αν εκδήλωσε προφορικά ή
µε συµπεριφορά, τη συγκατάθεσή του για συνέχιση της σύµβασης.
Υπόχρεοι προς εκπλήρωση συµβάσεων

220871806

Υπόχρεος προς 40. Αν από τη φύση της σύµβασης προκύπτει ότι πρόθεση των συµβαλλόµενων
εκπλήρωση ήταν όπως οποιαδήποτε υπόσχεση σε αυτή εκπληρωθεί προσωπικά από τον
υπόσχεσης. οφειλέτη, η υπόσχεση πρέπει να εκπληρωθεί από τον οφειλέτη. Σε άλλες

περιπτώσεις ο οφειλέτης ή οι εκπρόσωποι αποβιώσαντος οφειλέτη δύνανται
προς εκπλήρωση της υπόσχεσης, να χρησιµοποιήσουν ικανό πρόσωπο για αυτό.

Συνέπειες αποδοχής 41. Αν ο δανειστής αποδεχτεί εκπλήρωση της υπόσχεσης από τρίτο, δεν δύναται
εκπλήρωσης από έπειτα να στραφεί προς εκτέλεση εναντίον του οφειλέτη.
τρίτο.
Μεταβίβαση κοινών 42. Εκτός αν από τη σύµβαση συνάγεται αντίθετη πρόθεση, αν δύο ή
υποχρεώσεων. περισσότεροι έδωσαν κοινή υπόσχεση, η υποχρέωση προς εκπλήρωση βαρύνει

όλους αυτούς ενόσω βρίσκονται στη ζωή, ενώ µετά το θάνατο οποιουδήποτε από
αυτούς, τους εκπροσώπους του αποβιώσαντος από κοινού µε τον επιζώντα ή
τους επιζώντες, και µετά το θάνατο του τελευταίου επιζώντα τους εκπροσώπους
όλων των αποβιωσάντων από κοινού.
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Καθένας από τους 43.—(1) Αν δύο ή περισσότεροι έδωσαν κοινή υπόσχεση, ο δανειστής δύναται,
συνoφειλέτες ελλείψει ρητής συµφωνίας για το αντίθετο, να εξαναγκάσει ένα ή περισσότερους
δύναται να από τους συνοφειλέτες να εκπληρώσουν την υπόσχεση στο σύνολό της.
εξαναγκαστεί προς
εκπλήρωση.
Καθένας από τους (2) Εκτός αν από τη σύµβαση συνάγεται αντίθετη πρόθεση, καθένας από τους
συνοφειλέτες συνοφειλέτες δύναται να εξαναγκάσει οποιοδήποτε από τους υπόλοιπους να
δύναται να εισφέρει εξίσου λόγο µε αυτόν στην εκπλήρωση της υπόσχεσης.
εξαναγκάσει τους
υπόλοιπους να
συνεισφέρουν.
Κατανοµή ζηµιάς (3) Αν οποιοσδήποτε από τους συνοφειλέτες, παραλείψει να εισφέρει, η ζηµιά
λόγω παράλειψης από την παράλειψη βαρύνει σε ίσα µερίδια τους υπόλοιπους.
εισφοράς.
Επιφύλαξη. (4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εµποδίζουν τον εγγυητή να αναζητήσει

από τον πρωτοφειλέτη πληρωµές που έγιναν από τον εγγυητή για λογαριασµό
του πρωτοφειλέτη, ούτε παρέχουν το δικαίωµα στον πρωτοφειλέτη να
αναζητήσει ότιδήποτε από τον εγγυητή για πληρωµές που έγιναν από τον
πρωτοφειλέτη.

Συνέπειες απαλλαγής 44. Αν δύο ή περισσότεροι έδωσαν κοινή υπόσχεση, η απαλλαγή του ενός από
ενός από τους το δανειστή δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους, ούτε απελευθερώνει αυτόν που
συνοφειλέτες. απαλλάχτηκε από την ευθύνη του έναντι των υπόλοιπων συνοφειλετών.
873864710

Μεταβίβαση κοινών 45. Εκτός αν από τη σύµβαση συνάγεται αντίθετη πρόθεση, αν πρόσωπο έδωσε
δικαιωµάτων. υπόσχεση σε δύο ή περισσότερους από κοινού, το δικαίωµα προς αξίωση

εκπλήρωσης της υπόσχεσης, όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ αυτού και των
µερών, έχουν όλοι οι συνδανειστές ενόσω βρίσκονται στη ζωή, ενώ µετά το
θάνατο οποιουδήποτε από αυτούς, οι εκπρόσωποι του αποβιώσαντος, από
κοινού µε τον επιζώντα ή τους επιζώντες, και µετά το θάνατο του τελευταίου
επιζώντα οι εκπρόσωποι όλων των αποβιωσάντων από κοινού.
Χρονος και Τοπος Εκπληρωσης

Χρόνος εκπλήρωσης 46. Αν δυνάµει της σύµβασης, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει την
όταν δεν απαιτείται υπόσχεση του δανειστή και δεν ορίζεται στη σύµβαση χρόνος εκπλήρωσης, η
όχληση και δεν υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί εντός εύλογου χρόνου.
ορίζεται χρόνος
εκπλήρωσης.

Το "τι είναι εύλογος χρόνος", αποτελεί σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση,
πραγµατικό ζήτηµα.

Χρόνος και τόπος
εκπλήρωσης όταν
ορίζεται ο χρόνος
αλλά δεν απαιτείται
όχληση.

47. Αν η υπόσχεση ορίστηκε να εκπληρωθεί σε ορισµένη ηµέρα και ο οφειλέτης
ανέλαβε να εκπληρώσει αυτή χωρίς όχληση του δανειστή, η εκπλήρωση δύναται
να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας της ηµέρας
αυτής και στον τόπο στον οποίο πρέπει να εκπληρωθεί.

Η όχληση προς
εκπλήρωση σε ηµέρα
πρέπει να
διενεργηθεί στον
κατάλληλο τόπο.

48. Αν η υπόσχεση ορίστηκε να εκπληρωθεί σε ορισµένη ηµέρα και ο οφειλέτης
δεν ανέλαβε να εκπληρώσει αυτήν χωρίς όχληση του δανειστή, ο δανειστής
υποχρεούται να οχλήσει τον οφειλέτη προς εκπλήρωση στον κατάλληλο τόπο
και κατά τις συνηθισµένες ώρες εργασίας.
Το "τι είναι κατάλληλος χρόνος και τόπος" αποτελεί, σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, πραγµατικό ζήτηµα.

Τόπος εκπλήρωσης
όταν δεν απαιτείται
όχληση και δεν
ορίζεται τόπος
εκπλήρωσης.

49. Αν η υπόσχεση ορίστηκε να εκπληρωθεί χωρίς όχληση του δανειστή και δεν
ορίστηκε τόπος εκπλήρωσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να οχλήσει το δανειστή
για να ορίσει εύλογο τόπο για την εκπλήρωση της υπόσχεσης και εκπληρώσει
αυτήν στον τόπο αυτό.
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Εκπλήρωση κατά τον 50. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης δύναται να γίνει κατ’ οποιοδήποτε τρόπο ή σε
τρόπο ή στο χρόνο οποιοδήποτε χρόνο τον οποίο ορίζει ή εγκρίνει ο δανειστής.
που καθορίζεται ή
εγκρίνεται από το
δανειστή.

Εκπλήρωση Αµοιβαίων Υποσχέσεων
Σε περίπτωση
αµοιβαίων
υποσχέσεων κανένας
δεν υποχρεούται να
εκπληρώσει εκτός αν
και o άλλος είναι
έτοιµος και
πρόθυµος να
εκπληρώσει.

51. Αν η σύµβαση συνίσταται από αµοιβαίες υποσχέσεις που πρέπει να
εκπληρωθούν ταυτόχρονα, κανένας από τους οφειλέτες δεν υποχρεούται να
εκπληρώσει την υπόσχεση που τον βαρύνει εκτός αν ο άλλος είναι έτοιµος και
πρόθυµος να εκπληρώσει την υπόσχεση που τον βαρύνει.

586455821

Τάξη εκπλήρωσης 52. Σε περίπτωση που η σύµβαση ορίζει ρητά την τάξη κατά την οποία θα
αµοιβαίων εκπληρωθούν οι αµοιβαίες υποσχέσεις, αυτές πρέπει να εκπληρώνονται κατά
υποσχέσεων. την οριζόµενη τάξη ελλείψει τέτοιου όρου στη σύµβαση, οι υποσχέσεις πρέπει

να εκπληρώνονται κατά την τάξη που επιβάλλει η φύση της συναλλαγής.

Ευθύνη συµβαλλόµενου ο οποίος
εµποδίζει την
εκτέλεση της
σύµβασης.

53. Αν η σύµβαση περιέχει αµοιβαίες υποσχέσεις και ο ένας από τους
συµβαλλόµενους εµποδίζει τον άλλο να εκπληρώσει την υπόσχεση που τον
βαρύνει, η σύµβαση καθίσταται ακυρώσιµη κατ’ εκλογή του συµβαλλόµενου
που εµποδίζεται και ο τελευταίος έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από τον άλλο για
οποιαδήποτε ζηµιά την οποία ήθελε υποστεί λόγω της µη εκπλήρωσης της
σύµβασης.

Συνέπειες µη
εκπλήρωσης
νπόσχεσης η οποία
έπρεπε να
εκπληρωθεί πρώτη
δυνάµει σύµβασης
που συνίσταται από
αµοιβαίες
υποσχέσεις.

54. Αν µια από τις αµοιβαίες υποσχέσεις από τις οποίες συνίσταται η σύµβαση,
δεν δύναται να εκπληρωθεί ή η εκπλήρωσή της δεν δύναται να αξιωθεί πριν από
την εκπλήρωση της άλλης, το πρόσωπο που βαρύνεται µε την άλλη αυτή
υπόσχεση, αν παραλείψει να την εκπληρώσει, δεν δύναται να αξιώσει
εκπλήρωση της υπόσχεσης µε την οποία βαρύνεται ο άλλος από τους
συµβαλλόµενους, υποχρεούται όµως να τον αποζηµιώσει για κάθε ζηµιά, την
οποία ήθελε υποστεί, λόγω της µη εκπλήρωσης της σύµβασης.

Συνέπειες µη
εκπλήρωσης εντός
ορισµένου χρόνου,
σε σύµβαση στην
οποία ο χρόνος είναι
ουσιώδης.

55.—(1) Αν ένας από τους συµβαλλόµενους ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί
σε ορισµένη ενέργεια εντός ορισµένου χρόνου ή πριν από το χρόνο αυτό, ή σε
ορισµένες ενέργειες εντός ορισµένων χρόνων ή πριν από τους χρόνους αυτούς,
και παραλείψει να προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια κατά ή πριν από τον
ορισµένο χρόνο, η σύµβαση ή το µέρος της σύµβασης που δεν εκπληρώθηκε
ακόµη καθίσταται ακυρώσιµο κατ’ εκλογή του δανειστή, αν πρόθεση των
συµβαλλόµενων ήταν να καταστήσουν το χρόνο ουσιώδη όρο της σύµβασης.

Συνέπειες µη
εκπλήρωσης
σύµβασης στην
οποία ο χρόνος δεν
είναι ουσιώδης.

(2) Αν πρόθεση των συµβαλλόµενων δεν ήταν να καταστήσουν το χρόνο
ουσιώδη όρο της σύµβασης, η σύµβαση δεν καθίσταται ακυρώσιµη λόγω
παράλειψης του οφειλέτη να ενεργήσει εντός του ορισµένου χρόνου ή πριν από
αυτόν· ο δανειστής όµως έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από τον οφειλέτη για κάθε
ζηµιά, την οποία ήθελε υποστεί λόγω της παράλειψης αυτής.

Συνέπειες αποδοχής
εκπλήρωσης σε
χρόνο άλλο από τον
συµφωνηµένο.

(3) Σε περίπτωση ακυρώσιµης σύµβασης λόγω παράλειψης του οφειλέτη να
εκπληρώσει την υπόσχεσή του στο χρόνο που συµφωνήθηκε, αν ο δανειστής
αποδεχτεί εκπλήρωση της υπόσχεσης σε χρόνο άλλον από αυτόν που
συµφωνήθηκε, τότε δεν δύναται να αξιώσει αποζηµίωση για ζηµιά που υπέστη
λόγω µη εκπλήρωσης κατά το χρόνο που συµφωνήθηκε, εκτός αν, κατά το χρόνο
της αποδοχής, γνωστοποιήσει στον οφειλέτη την πρόθεσή του να αξιώσει
αποζηµίωση.
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Συµφωνία τέλεσης
αδύνατης πραξης.
Σύµβαση τέλεσης
πράξης που
µεταγενέστερα
καθίσταται
παράνοµη.

56.—(1) Συµφωνία προς τέλεση πράξης αφ’ εαυτής αδύνατης είναι άκυρη.
(2) Σύµβαση προς τέλεση πράξης, η οποία µετά την κατάρτιση της σύµβασης
καθίσταται αδύνατη, ή παράνοµη λόγω γεγονότος το οποίο ο οφειλέτης δεν
µπορούσε να αποτρέψει, καθίσταται άκυρη µόλις η πράξη καταστεί αδύνατη ή
παράνοµη.

Αποζηµίωση για µη
εκπλήρωση πράξης
γνωστής ως
αδύνατης ή
παράνοµης.

(3) Αν η υπόσχεση αφορά πράξη αδύνατη ή παράνοµη και ο οφειλέτης γνώριζε
ή αν κατέβαλλε εύλογη επιµέλεια, µπορούσε να γνώριζε το αδύνατο ή το
παράνοµο αυτής, ο δε δανειστής δεν γνώριζε ότι αυτή ήταν αδύνατη ή
παράνοµη, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποζηµιώσει το δανειστή για κάθε
ζηµιά, την οποία αυτός ήθελε υποστεί λόγω της µη εκπλήρωσης της υπόσχεσης.

Αµοιβαίες
υποσχέσεις προς
τέλεση πράξεων
νόµιµων και
παράνοµων.

57. Αν δυνάµει αµοιβαίων υποσχέσεων αναλήφθηκε υποχρέωση προς τέλεση,
κατά πρώτο λόγο, ορισµένων πράξεων νόµιµων, κατά δεύτερο δε λόγο, υπό
ορισµένες περιστάσεις, άλλων πράξεων παράνοµων, το µέρος των υποσχέσεων
που αφορά τις νόµιµες πράξεις συνιστά σύµβαση, ενώ το µέρος των υποσχέσεων
που αφορά τις παράνοµες πράξεις συνιστά άκυρη συµφωνία.
121473014

∆ιαζευκτική 58. Στην περίπτωση διαζευκτικής υπόσχεσης, της οποίας το ένα σκέλος είναι
υπόσχεση της οποίας νόµιµο και το άλλο παράνοµο, µόνο το νόµιµο σκέλος είναι εκτελεστό.
το ένα σκέλος είναι
παράνοµο.

Καταλογισµός Πληρωµών

Καταλογισµός
πληρωµής προς
εξόφληση
υποδειχθέντος
χρέους.

59. Αν οφειλέτης χρέους, ο οποίος χρωστεί διάφορα συγκεκριµένα χρέη στο ίδιο
πρόσωπο, διενεργήσει οποιαδήποτε πληρωµή σε αυτό, είτε ορίζοντας ρητά είτε
υπό περιστάσεις από τις οποίες συνάγεται ότι η πληρωµή πρέπει να καταλογιστεί
προς εξόφληση ειδικού χρέους, η πληρωµή, αν γίνει αποδεκτή, πρέπει να
καταλογιστεί προς εξόφληση του χρέους αυτού.

Καταλογισµός
πληρωµής προς
εξόφληση µη
υποδειχθέντος
χρέους.

60. Αν ο οφειλέτης δεν ορίσει το χρέος το οποίο αφορά η πληρωµή που έγινε και
αυτό δεν δύναται να συναχθεί από άλλες περιστάσεις, ο πιστωτής δύναται κατά
βούληση να καταλογίσει την πληρωµή αυτή σε οποιοδήποτε νόµιµο χρέος του
οφειλέτη αυτού, το οποίο είναι πληρωτέο προς αυτόν και απαιτητό, ανεξάρτητα
αν η ανάκτηση αυτού εµποδίζεται ή όχι από τον εκάστοτε σε ισχύ νόµο που
αφορά την παραγραφή.

Καταλογισµός
πληρωµής σε
περίπτωση που
κανένας από τους
ενδιαφερόµενους δεν
προβεί σε
καταλογισµό.

61. Αν κανένας από τους ενδιαφερόµενους δεν προβεί στον καταλογισµό
πληρωµής που έγινε, αυτή καταλογίζεται προς εξόφληση των χρεών κατά σειρά
αρχαιότητας, ανεξάρτητα αν αυτά δύνανται ή όχι να ανακτηθούν κατ’ εφαρµογή
του εκάστοτε σε ισχύ νόµου που αφορά την παραγραφή. Αν τα χρέη έχουν την
ίδια σειρά αρχαιότητας, ο καταλογισµός της πληρωµής γίνεται συµµετρικά.
Συµβάσεις που δεν χρειάζονται εκπλήρωση

Συνέπειες 62. Αν οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να αντικαταστήσουν τη σύµβαση µε νέα,
ανανέωσης, ή να υπαναχωρήσουν από τη σύµβαση ή να τροποποιήσουν αυτήν, η αρχική
υπαναχώρησης και σύµβαση δεν χρειάζεται εκπλήρωση.
τροποποίησης της
σύµβασης.
Ο δανειστής δύναται
να απαλλάξει τον
οφειλέτη ή να
παραιτηθεί από την
αξίωσή του προς
εκπλήρωση.

63. Ο δανειστής δύναται να απαλλάξει ολικά ή µερικά τον οφειλέτη από την
υποχρέωσή του προς εκπλήρωση ή δύναται να παραιτηθεί ολικά ή µερικά από
την αξίωσή του προς εκπλήρωση ή να παρατείνει το χρόνο της εκπλήρωσης ή να
δεχτεί αντί αυτής οποιαδήποτε ικανοποίηση την οποία θεωρεί προσήκουσα.

Συνέπειες 64. Αν ο συµβαλλόµενος κατ’ εκλογή του οποίου η σύµβαση είναι ακυρώσιµη
υπαναχώρησης από υπαναχωρήσει από αυτή, ο αντισυµβαλλόµενος δεν υποχρεούται να εκπληρώσει
ακυρώσιµη οποιαδήποτε υπόσχεση που τον βαρύνει στη σύµβαση. Το πρόσωπο που
σύµβαση.
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υπαναχωρεί από ακυρώσιµη σύµβαση υποχρεούται, αν από αυτή προσπορίστηκε
οποιοδήποτε όφελος από άλλο συµβαλλόµενο, να αποκαταστήσει το όφελος
αυτό, στο µέτρο του εφικτού, στο πρόσωπο από το οποίο προσπορίστηκε αυτό.
435549855

Υποχρέωση οφειλέτη 65. Αν η συµφωνία αποδειχτεί εξ υπαρχής άκυρη, ή η σύµβαση καταστεί άκυρη,
από άκυρη συµφωνία το πρόσωπο που προσπορίστηκε οποιοδήποτε όφελος δυνάµει της εν λόγω
ή σύµβαση. συµφωνίας ή σύµβασης υποχρεούται να αποκαταστήσει το όφελος αυτό ή να

καταβάλει αποζηµίωση στο πρόσωπο από το οποίο προσπορίστηκε αυτό.

Τρόπος 66. Η υπαναχώρηση από ακυρώσιµη σύµβαση δύναται να κοινοποιηθεί ή
ικανοποίησης ή ανακληθεί κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τους ίδιους κανόνες, µε εκείνους που
ανάκλησης διέπουν την κοινοποίηση ή ανάκληση πρότασης.
υπαναχώρησης από
ακυρώσιµη
σύµβαση.
Συνέπειες
παράλειψης του
δανειστή να
παράσχει στον
οφειλέτη εύλογες
διευκολύνσεις προς
εκπλήρωση.

67. Αν ο δανειστής παραλείψει ή αρνηθεί να παράσχει στον οφειλέτη εύλογες
διευκολύνσεις προς εκπλήρωση της υπόσχεσής του, ο οφειλέτης δεν έχει καµιά
ευθύνη για τη µη εκπλήρωση, η οποία οφείλεται στην εν λόγω παράλειψη ή
άρνηση.
ΜΕΡΟΣ VI
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ

Απαίτηση για
χρεώδη τα οποία
προµη-θεύτηκαν σε
πρόσωπο ανίκανο
προς το
συµβάλλεσθαι ή για
λογαριασµό του.

68. Αυτός που εφοδιάζει πρόσωπο το οποίο στερείται της ικανότητας να
συµβάλλεται ή άλλο πρόσωπο που συντηρείται κατά νόµο από το πρόσωπο
αυτό, µε τα χρειώδη τα οποία είναι κατάλληλα για τη θέση του στην κοινωνία,
δικαιούται να αποζηµιωθεί από την περιουσία του εν λόγω προσώπου.

Αποζηµίωση 69. Πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον στην καταβολή χρηµάτων που οφείλονται
προσώπου το οποίο κατά νόµο από άλλον, και συνεπεία αυτού καταβάλλει αυτά, έχει δικαίωµα να
καταβάλλει χρήµατα αποζηµιωθεί από τον άλλο.
που οφείλονται από
άλλον.
Υποχρέωση
προσώπου που
προσπορίζεται
όφελος από µη
χαριστική πράξη.

70. Αν κάποιος πράξει κάτι νόµιµα για λογαριασµό άλλου ή παραδώσει σε αυτόν
ο,τιδήποτε, χωρίς πρόθεση να το πράξει χαριστικά, ο τελευταίος εφόσον ήθελε
προσποριστεί όφελος, υποχρεούται να αποζηµιώσει τον πρώτο σε σχέση µε την
πράξη που διενεργήθηκε ή να επιστρέψει το πράγµα που παραδόθηκε.

Ευθύνη ευρέτη. 71. Πρόσωπο το οποίο ανευρίσκει αγαθά που ανήκουν σε άλλο, και θέτει αυτά

υπό τη φύλαξή του, έχει την ίδια ευθύνη µε την ευθύνη του θεµατοφύλακα.

Ευθύνη προσώπου 72. Πρόσωπο στο οποίο καταβλήθηκαν χρήµατα ή παραδόθηκε οτιδήποτε
στο οποίο συνεπεία πλάνης ή εξαναγκασµού, οφείλει να τα επιστρέψει.
καταβλήθηκαν
χρήµατα ή
παραδόθηκε πράγµα
συνεπεία πλάνης ή
εξαναγκασµού.

ΜΕΡΟΣ VII

923434078

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποζηµίωση για 73.—(1) Σε περίπτωση παράβασης της σύµβασης, ο συµβαλλόµενος που
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απωλεια ή ζηµιά που
προκλήθηκε λόγω
παράβασης της
σύµβασης.

ζηµιώνεται από την εν λόγω παράβαση έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από τον
υπαίτιο αντισυµβαλλόµενο, για τη ζηµιά ή απώλεια που υπέστη συνεπεία αυτής,
η οποία προέκυψε φυσικά κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων από την εν
λόγω παράβαση ή την οποία οι συµβαλλόµενοι γνώριζαν όταν συνήπτετο η
σύµβαση, ως ενδεχόµενη συνέπεια της παράβασης της σύµβασης.
Καµιά αποζηµίωση δεν καταβάλλεται για αποµακρυσµένη και έµµεση απώλεια
ή ζηµιά που προξενήθηκε συνεπεία παράβασης της σύµβασης.

Αποζηµίωση για µη (2) Το πρόσωπο το οποίο ζηµιώνεται από τη µη εκπλήρωση υποχρέωσης που
εκπλήρωση προσοµοιάζει µε τις συµβατικές, δικαιούται να λάβει από τον υπαίτιο την ίδια
υποχρεώσεων που αποζηµίωση, ωσάν να επρόκειτο για παράβαση σύµβασης.
προσο-µοιάζουν µε
τις συµβατικές.
Τα υφιστάµενα µέσα (3) Κατά τον υπολογισµό της απώλειας ή της ζηµιάς που προέκυψε από την
θεραπείας παράβαση της σύµβασης, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα µέσα τα οποία
λαµβάνοναι υπόψη. υπήρχαν για θεραπεία της δυσχέρειας η οποία προκλήθηκε συνεπεία της µη

εκτέλεσης της σύµβασης.

Αποζηµίωση για
παράβαση σύµβασης
η οποία διαλαµβάνει
ποινική ρήτρα.

74.—(1) Αν στη σύµβαση διαλαµβάνεται όρος ως προς το ποσό το οποίο πρέπει
να καταβληθεί σε περίπτωση παράβασης αυτής ή ποινική ρήτρα, σε περίπτωση
παράβασης της σύµβασης από τον ένα από τους συµβαλλόµενους, ο άλλος
δικαιούται, και αν ακόµη δεν αποδειχτεί ότι υπέστη από την παράβαση
πραγµατική ζηµιά ή απώλεια, να λάβει από τον υπαίτιο εύλογη αποζηµίωση που
δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίστηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο, ή ανάλογα µε
την περίπτωση, την ποινική ρήτρα.

Επιφύλαξη. Ρήτρα για καταβολή αυξηµένου τόκου από την υπερηµερία, δύναται να

θεωρηθεί ως ποινική ρήτρα.

(2) Το πρόσωπο το οποίο συνοµολογεί εγγυητικό γραµµάτιο, προσωπική
υποχρέωση ή άλλο έγγραφο της ίδιας φύσης, ή δυνάµει των διατάξεων
οποιουδήποτε Νόµου ή κατ' εντολή της Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, παρέχει έγγραφο ασφάλειας για την εκτέλεση δηµόσιου
καθήκοντος ή πράξης κοινού ενδιαφέροντος, υποχρεούται σε περίπτωση
παράβασης του όρου οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου, να καταβάλει ολόκληρο
το ποσό που αναφέρεται σε αυτό:
Νοείται ότι η σύναψη σύµβασης µε την Κυβέρνηση δεν συνεπάγεται κατ’
ανάγκη την ανάληψη δηµόσιου καθήκοντος ή την υπόσχεση προς τέλεση πράξης
κοινού ενδιαφέροντος.
Τo πρόσωπο το 75. Το πρόσωπο το οποίο υπαναχωρεί νόµιµα από τη σύµβαση, δικαιούται
οποίο υπαναχωρεί αποζηµίωση για κάθε ζηµιά την οποία υπέστη συνεπεία της µη εκπλήρωσης της
νόµιµα δικαιούται σύµβασης.
αποζηµίωση.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ειδική εκτέλεση 76.—(1) Η σύµβαση είναι δεκτική ειδικής εκτέλεσης από το ∆ικαστήριο αν—
σύµβασης και
προϋποθέσεις. (α) δεν είναι άκυρη δυνάµει του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόµου·

και

(β) είναι γραπτή· και
(γ) υπογράφεται στο τέλος αυτής από το πρόσωπο που φέρει το βάρος αυτής· και
(δ) το ∆ικαστήριο κρίνει, ενόψει όλων των περιστάσεων, ότι η επιβολή ειδικής
εκτέλεσης της σύµβασης δεν θα ήταν παράλογη ή άλλως πως ανεπιεικής ή
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πρακτικά ανεφάρµοστη.
606937170

Επιφύλαξη. Κεφ.232. (2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν επηρεάζουν την ειδική εκτέλεση
50 του 1970 συµβάσεων πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει των διατάξεων του περί
96 του 1972. Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης

αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Προϋποθέσεις 77.—(1) Σύµβαση που αφορά τη µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που
µισθώσεων και υπερβαίνει το ένα έτος δεν είναι έγκυρη και εκτελεστή εκτός αν—
συµβάσεων λόγω
γάµου. (α) είναι γραπτή· και

(β) υπογράφεται στο τέλος αυτής, από το κάθε πρόσωπο που βαρύνεται από τη
σύµβαση ή από πρόσωπο το οποίο είναι ικανό προς το συµβάλλεσθαι και το
οποίο έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει εκ µέρους του πιο πάνω
προσώπου στην παρουσία δύο τουλάχιστο µαρτύρων ικανών προς το
συµβάλλεσθαι, οι οποίοι και προσυπογράφουν τη σύµβαση ως µάρτυρες.
3 του 22(Ι) του 1995. (2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 26Α του παρόντος Νόµου, σύµβαση

αιτία γάµου που δεν αποτελεί προικοσύµφωνο έγγραφο ή σύµβαση παρόµοιας
φύσης., δεν είναι έγκυρη και εκτελεστή εκτός αν—

(α) είναι γραπτή· και
(β) υπογράφεται στο τέλος αυτής, από το κάθε πρόσωπο που βαρύνεται από τη
σύµβαση ή από πρόσωπο το οποίο είναι ικανό προς το συµβάλλεσθαι και το
οποίο έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει εκ µέρους του πιο πάνω
προσώπου, στην παρουσία δύο τουλάχιστο µαρτύρων, ικανών προς το
συµβάλλεσθαι, οι οποίοι και προσυπογράφουν τη σύµβαση ως µάρτυρες:
Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις λόγω γάµου µεταξύ
Μωαµεθανών που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε την πρακτική, που επικρατεί
στα Τούρκικα Οικογενειακά ∆ικαστήρια.
ΜΕΡΟΣ Χ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Ορισµοί
"γραµµατίου
συνήθους τύπου"
χρέους και
"πιστωτή", και
ουσιώδη στοιχεία
του γραµµατίου.

78. "Γραµµάτιο συνήθους τύπου" είναι γραπτή υπόσχεση, που παρέχεται από
ένα πρόσωπο σε άλλο, υπογράφεται από το πρόσωπο που την παρέχει στην
παρουσία δυο τουλάχιστο µαρτύρων ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για
πληρωµή, σε πρώτη ζήτηση ή σε ορισµένο χρόνο ή σε προσδιορίσιµο µέλλοντα
χρόνο προς πρόσωπο το οποίο ορίζεται στο γραµµάτιο, ποσού χρηµάτων, πλέον
τόκο που ορίζεται σε αυτό κατά ανώτατο όριο προς εννέα τοις εκατό κατ’ έτος
και, σε περίπτωση λήψης δικαστικών µέτρων επ’ αυτού, τα συναφή έξοδα, και
αναφέρει την αντιπαροχή για την οποία παρέχεται η υπόσχεση.
Το πρόσωπο που παρέχει την υπόσχεση καλείται "οφειλέτης χρέους" ενώ το
πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η υπόσχεση καλείται "πιστωτής".

Γραµµάτιο 79. Το γραµµάτιο συνήθους τύπου δεν είναι άκυρο από µόνο το λόγο ότι αυτό
ασφαλισµένο µε ασφαλίζεται µε εγγύηση, ή ενέχυρο ή υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας και
εγγύηση, ενέχυρο ή περιλαµβάνει σχετικές προς τούτο ρήτρες.
υποθήκη.
Αµάχητο 80. Σε κάθε δικαστικό µέτρο που λήφθηκε βάσει γραµµατίου συνήθους τύπου,
περιεχόµενο του
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γραµµατίου. το περιεχόµενο του εν λόγω γραµµατίου συνιστά αµάχητη απόδειξη των

γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό:

Νοείται ότι σε οποιοδήποτε τέτοιο δικαστικό µέτρο, αποτελεί επαρκή
υπεράσπιση το γεγονός ότι η υπογραφή του οφειλέτη χρέους ή άλλου που
υπόγραψε το γραµµάτιο δεν είναι στην πραγµατικότητα η υπογραφή του, ή ότι η
έκδοση του γραµµατίου επιτεύχθηκε συνεπεία εξαναγκασµού ή απάτης ή υπό
περιστάσεις που ανάγονται σε εξαναγκασµό ή απάτη.
Επιφύλαξη. 81. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν επηρεάζουν, όσον αφορά γραµµάτια

συνήθους τύπου, οποιαδήποτε εξουσία που δόθηκε ή δύναται να ασκηθεί από ή
δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε από τους ακόλουθους νόµους ή
οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτών—

Κεφ. 101. (α) του περί Τοκογλυφίας (Αγρότες) Νόµου·

802460610

Κεφ. 132. (β) του περί Σχέσεων Εµπόρων και Γεωργών Νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ορισµός "σύµβασης 82. Η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους υπόσχεται να
κάλυψης". καλύψει τον άλλο για ζηµιά την οποία δυνατό να υποστεί από τη συµπεριφορά

του ίδιου του οφειλέτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, καλείται "σύµβαση
κάλυψης".

∆ικαιώµατα 83. Ο εκ συµβάσεως κάλυψης δανειστής, ενεργώντας εντός των ορίων της
εναχθέντα δανειστή εξουσίας του, δικαιούται να αναζητήσει από τον οφειλέτη—
από σύµβαση
κάλυψης. (α) όλη την αποζηµίωση, την οποία αυτός δυνατό να υποχρεωθεί να καταβάλει

σε οποιοδήποτε δικαστικό µέτρο αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα το οποίο
καλύπτεται από την υπόσχεση κάλυψης·

(β) όλα τα έξοδα τα οποία αυτός δυνατό να υποχρεωθεί να καταβάλει σε
οποιοδήποτε τέτοιο δικαστικό µέτρο, αν κατά τη λήψη αυτού ή κατά την
προβολή υπεράσπισης σε αυτό, δεν παρέβει τις εντολές του οφειλέτη, και
ενέργησε κατά τρόπο που θα ήταν σώφρον για το δανειστή να ενεργήσει
ελλείψει σύµβασης κάλυψης, ή αν ο οφειλέτης τον εξουσιοδότησε να λάβει ή
προβάλει υπεράσπιση στο δικαστικό µέτρο·
(γ) όλο το ποσό το οποίο αυτός δυνατό να καταβάλει δυνάµει των όρων
συµβιβασµού που επιτεύχθηκε σε δικαστικό µέτρο, αν ο συµβιβασµός που
επιτεύχθηκε δεν αντίκειται στις εντολές του οφειλέτη, και είναι συµβιβασµός, ο
οποίος θα ήταν σώφρον για το δανειστή να γίνει ελλείψει σύµβασης κάλυψης, ή
αν ο οφειλέτης τον εξουσιοδότησε να έρθει σε δικαστικό συµβιβασµό.
"Σύµβαση εγγύησης"
"εγγυητής",
"πρωτοφει-λέτης και
"πιστωτής".

84. "Σύµβαση εγγύησης" είναι η σύµβαση προς εκπλήρωση της υπόσχεσης ή
υποχρέωσης τρίτου, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον τρίτο το πρόσωπο
που παρέχει την εγγύηση καλείται "εγγυητής", το πρόσωπο υπέρ του οποίου
παρέχεται "πρωτοφειλέτης", και το πρόσωπο προς το οποίο παρέχεται
"πιστωτής".

Αντιπαροχή 85. Κάθε πράξη ή υπόσχεση προς όφελος του πρωτοφειλέτη, δύναται να
εγγύησης. αποτελεί επαρκή αντιπαροχή για τον εγγυητή για παροχή της εγγύησης.
Ευθύνη εγγυητή. 86. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στη σύµβαση, ο εγγυητής ευθύνεται στην

έκταση που ευθύνεται και ο πρωτοφειλέτης.

"Συνεχής εγγύηση". 87. Εγγύηση η οποία εκτείνεται σε σειρά συναλλαγών, καλείται "συνεχής

εγγύηση".
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Ανάκληση συνεχούς 88. Η συνεχής εγγύηση, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον εγγυητή,
εγγύησης. αναφορικά µε µελλοντικές συναλλαγές, µε ειδοποίηση προς τον πιστωτή.
Ανάκληση συνεχούς 89. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, ο θάνατος του εγγυητή
εγγύησης λόγω ενεργεί, αναφορικά µε µελλοντικές συναλλαγές, ως ανάκληση της συνεχούς
θανάτου του εγγύησης.
εγγυητή.
Ευθύνη
συνπρωτοφει-λετών
δεν επηρεαζεται από
τη συµφωνία µεταξύ
αυτών ότι ο ένας θα
είναι εγγυητής σε
περίπτωση µη
εκπλήρωσης από τον
άλλο.

90. Αν δύο συµβληθούν µε τρίτο να αναλάβουν ορισµένη ευθύνη, και αν
συµβληθούν επίσης µεταξύ τους ότι ο ένα από αυτούς ευθύνεται µόνο σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον άλλο, χωρίς ο τρίτος να είναι µέρος της
σύµβασης αυτής, η ευθύνη καθενός από αυτούς έναντι του τρίτου δυνάµει της
πρώτης σύµβασης δεν επηρεάζεται καθόλου από την ύπαρξη της δεύτερης έστω
και αν ο τρίτος εγνώριζε την ύπαρξη αυτής.

Απαλλαγή εγγυητή 91. Κάθε µεταβολή των όρων της µεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτή σύµβασης,
µε τη µεταβολή των η οποία γίνεται χωρίς τη συναίνεση του εγγυητή, απαλλάσσει τον εγγυητή από
όρων της σύµβασης. κάθε ευθύνη για συναλλαγές µεταγενέστερες της µεταβολής.
Απαλλαγή εγγυητή 92. Ο εγγυητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη µε τη σύναψη σύµβασης µεταξύ
µε απαλλαγή του πιστωτή και πρωτοφειλέτη, µε την οποία απαλλάσσεται ο πρωτοφειλέτης, ή µε
πρωτοφειλέτη. πράξη ή παράλειψη του πιστωτή η οποία επιφέρει κατά νόµο απαλλαγή του

πρωτοφειλέτη.

Απαλλαγή εγγυητή
σε περίπτωση
συµβιβασµού,
παράτασης του
χρόνου εκπλήρωσης
ή συµφωνίας για µη
έγερση αγωγής
εναντίον του
πρωτοφειλέτη από
τον πιστωτή.

93. Σύµβαση µεταξύ πιστωτή και πρωτοφειλέτη µε την οποία ο πιστωτής
προβαίνει σε συµβιβασµό µε τον πρωτοφειλέτη, ή υπόσχεται να δώσει παράταση
του χρόνου εκπλήρωσης ή να µην εναγάγει τον πρωτοφειλέτη, απαλλάσσει τον
εγγυητή από κάθε ευθύνη, εκτός αν ο εγγυητής συγκατατίθεται στη σύναψη της
σύµβασης αυτής.

Συµφωνία για 94. Αν η σύµβαση για παράταση του χρόνου εκπλήρωσης από τον πρωτοφειλέτη
παράταση του συναφθεί µεταξύ πιστωτή και τρίτου, και όχι µε τον πρωτοφειλέτη, εγγυητής δεν
χρόνου εκπλήρωσης απαλλάσσεται.
µεταξύ πιστωτή και
τρίτου δεν
απαλλάσσει τον
εγγυητή.
Αποχή του πιστωτή 95. Αν στη σύµβαση της εγγύησης δεν υπάρχει όρος για το αντίθετο, απλή
από την έγερση αποχή του πιστωτή από την έγερση αγωγής ή τη λήψη άλλων µέσων θεραπείας
αγωγής δεν κατά τον πρωτοφειλέτη, δεν απαλλάσσει τον εγγυητή.
απαλλάσσει τον
εγγυητή.
Απαλλαγή ενός 96. Όταν υπάρχουν συνεγγυητές, απαλλαγή του ενός από τον πιστωτή δεν
εγγυητή απαλλάσσει συνεπάγεται απαλλαγή των υπολοίπων, ούτε ελευθερώνει αυτόν που
τους υπόλοιπους. απαλλάχτηκε από την ευθύνη του έναντι των υπόλοιπων εγγυητών.
Απαλλαγή εγγυητή
λογω πράξης ή
παράλειψης του
πιστωτή η οποία
παραβλάπτει τελική
ικανοποίηση του
εγγυητή.

166091978

97. Αν ο πιστωτής τελέσει πράξη ασυµβίβαστη µε τα δικαιώµατα του εγγυητή, ή
παραλείψει να τελέσει πράξη η οποία επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις του προς
τον εγγυητή, και συνεπεία αυτού παραβλάπτεται η τελική ικανοποίηση του ίδιου
του εγγυητή από τον πρωτοφειλέτη, ο εγγυητής απαλλάσσεται.
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∆ικαιώµατα εγγυητή
σε περίπτωση
καταβολής ή
εκπλήρωσης.

98. Αν το χρέος, για το οποίο δόθηκε η εγγύηση, καταστεί απαιτητό ή ο
πρωτοφειλέτης παραλείψει να εκπληρώσει υποχρέωση που καλύπτεται από την
εγγύηση, ο εγγυητής, µε την καταβολή ή την εκπλήρωση όλων για τα οποία
ευθύνεται, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα του πιστωτή έναντι του
πρωτοφειλέτη.

∆ικαίωµα εγγυητή να
επωφεληθεί των
υπέρ του πιστωτή
ασφαλειών.

99.—(1) Ο εγγυητής δικαιούται το όφελος κάθε ασφάλειας την οποία o πιστωτής
είχε έναντι του πρωτοφειλέτη κατά τη σύναψη της σύµβασης εγγύησης, είτε ο
εγγυητής γνώριζε την ύπαρξη της ασφάλειας αυτής είτε όχι· και αν ο πιστωτής
χάσει ή, χωρίς τη συναίνεσης του εγγυητή, αποξενωθεί από αυτή, ο εγγυητής
απαλλάσσεται κατά την έκταση της αξίας της ασφάλειας.

Επιφύλαξη. (2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ή του προηγούµενου άρθρου δεν επηρεάζουν
Κεφ. 6 τις διατάξεις του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου ή οποιασδήποτε
14 του 1960 τροποποίησης αυτού.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989.
Εγγύηση που 100. Εγγύηση που εξασφαλίστηκε µε ψευδή παράσταση που έγινε από τον
εξασφαλίστηκε µε πιστωτή, ή εν γνώσει και µε τη συγκατάθεση αυτού, η οποία αφορά ουσιαστικό
ψευδή παράσταση µέρος της συναλλαγής, δεν είναι έγκυρη.
δεν είναι έγκυρη.
Εγγύηση που 101. Εγγύηση που εξασφαλίστηκε από τον πιστωτή τηρώντας σιωπή ως προς
εξασφαλίστηκε µε ουσιαστικό περιστατικό δεν είναι έγκυρη.
απόκρυψη δεν είναι
έγκυρη.
Εγγύηση υπό τον 102. Αν πρόσωπο δώσει εγγύηση µε το συµβατικό όρο ότι ο πιστωτής δεν θα
όρο προσχώρησης ασκήσει τα δικαιώµατα του που απορρέουν από αυτή, µέχρις ότου προσχωρήσει
συνεγγυητή. άλλο πρόσωπο ως συνεγγυητής, η εγγύηση δεν είναι έγκυρη αν το άλλο αυτό

πρόσωπο δεν προσχωρήσει.

Σιωπηρή υπόσχεση 103. Σε κάθε σύµβαση εγγύησης περιέχεται σιωπηρή υπόσχεση του
για κάλυψη εγγυητή. πρωτοφειλέτη για κάλυψη του εγγυητή, και ο εγγυητής δικαιούται να

αναζητήσει από τον πρωτοφειλέτη κάθε ποσό καλώς καταβληθέν από αυτόν
δυνάµει της εγγύησης, αλλά δεν δύναται να αναζητήσει ποσό κακώς
καταβληθέν.

Συνεγγυητές 104. Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι συνεγγυητές για το ίδιο χρέος ή
ευθύνονται σε υποχρέωση, είτε από κοινού είτε χωριστά, και είτε δυνάµει ίδιας είτε δυνάµει
εισφορά εξίσου. διαφόρων συµβάσεων, και είτε εν γνώσει των υπολοίπων είτε όχι, οι

συνεγγυητές, αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, ευθύνονται
µεταξύ τους, εξίσου για την καταβολή ολόκληρου του οφειλόµενου χρέους ή του
µέρους αυτού που δεν καταβλήθηκε ακόµη από τον πρωτοφειλέτη.
583309173

Συνεγγυητές οι 105. Συνεγγυητές οι οποίοι ευθύνονται για διαφορετικό ποσό, υποχρεούνται να
οποίοι ευθύνονται καταβάλουν το οφειλόµενο εξίσου, εντός των ορίων των αντίστοιχων τους
για διαφορετικά υποχρεώσεων.
ποσά.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ
Ορισµοί "αγαθών",
"εταιρείας",
"παρακαταθήκης µε
ευρεία έννοια",
"παρακαταθέτη" και
"θεµατο-φύλακα".

106.—(1) Στο Μέρος αυτό—
(α) "αγαθά" σηµαίνει κινητή ιδιοκτησία κάθε είδους και περιλαµβάνει
συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγή, γραµµάτια συνήθους ή όχι τύπου άλλα
από αυτά που είναι ασφαλισµένα µε υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας,
πιστοποιητικό µετοχών ή πιστοποιητικά µετοχών στον κοµιστή σε εταιρεία·
"εταιρεία" σηµαίνει εταιρεία περιορισµένης ευθύνης που συστάθηκε δυνάµει
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Κεφ. 113 των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόµου ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού
21 του 1967 ή οποιαδήποτε ανώνυµη εταιρεία η οποία αρχικά συστάθηκε δυνάµει των
27 του 1967 διατάξεων του Οθωµανικού Εµπορικού Κώδικα·
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1956
19 του 1990
46(Ι) του 1992.

(β) "παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια" είναι η παράδοση αγαθών από ένα
πρόσωπο σε άλλο για κάποιο σκοπό, µε το συµβατικό όρο ότι µόλις εκπληρωθεί
ο σκοπός για τον οποίο παραδόθηκαν, αυτά θα επιστραφούν ή διατεθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προσώπου που τα παράδωσε. Το πρόσωπο που
παράδωσε τα αγαθά καλείται "παρακαταθέτης" ενώ το πρόσωπο στο οποίο
παραδόθηκαν "θεµατοφύλακας".
(2) Το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του αγαθά που ανήκουν σε άλλο, αν
συµβληθεί να κρατήσει αυτά ως θεµατοφύλακας, καθίσταται θεµατοφύλακας
των αγαθών, και ο κύριος καθίσταται παρακαταθέτης, έστω και αν δεν έγινε
παράδοση των αγαθών µε παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια.

Τρόπoς παράδοσης. 107. Η παράδοση στο θεµατοφύλακα δύναται να γίνει µε οποιαδήποτε πράξη, η

οποία έχει ως αποτέλεσµα να περιέλθουν τα αγαθά στην κατοχή του
σκοπούµενου θεµατοφύλακα ή άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου να κατέχει
αυτά για λογαριασµό του.

Υποχρέωση
παρακάταθέτη να
γνωστοποιεί τα
ελαττώµατα των
αγαθών που
παρακατατέθηκαν.

108.—(1) Ο παρακαταθέτης οφείλει να γνωστοποιήσει στο θεµατοφύλακα τα
ελαττώµατα των αγαθών που παρακατατέθηκαν, τα οποία γνωρίζει ο
παρακαταθέτης και τα οποία παραβλάπτουν ουσιωδώς τη χρήση αυτών ή
εκθέτουν το θεµατοφύλακα σε ασυνήθιστους κινδύνους· αν ο παρακαταθέτης
παραλείψει να γνωστοποιήσει τα ελαττώµατα αυτά, ευθύνεται για κάθε ζηµιά,
την οποία ο θεµατοφύλακας υφίσταται άµεσα από τα εν λόγω ελαττώµατα.
(2) Αν τα αγαθά παρακατατέθηκαν επί µισθώσει, ο παρακαταθέτης ευθύνεται
για τη ζηµιά αυτή, ανεξάρτητα αν γνώριζε ή όχι την ύπαρξη των εν λόγω
ελαττωµάτων στα αγαθά που παρακατατέθηκαν.

Επιµέλεια 109. Σε όλες τις περιπτώσεις παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια, ο
θεµατοφύλακα. θεµατοφύλακας υποχρεούται να καταβάλλει αναφορικά µε τα αγαθά που

παρακατατέθηκαν την επιµέλεια την οποία θα κατέβαλλε άνθρωπος
συνηθισµένης σύνεσης υπό παρόµοιες περιστάσεις για τα δικά του αγαθά, του
ίδιου όγκου, ποιότητας και αξίας µε τα αγαθά που παρακατατέθηκαν.

Περιπτώσεις κατά τις 110. Αν δεν υπάρχει ειδικός συµβατικός όρος, ο θεµατοφύλακας δεν φέρει καµιά
οποίες ο ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή ή τη χειροτέρευση των αγαθών που
θεµατοφύλακας δεν παρακατατέθηκαν, αν κατέβαλε την επιµέλεια που απαιτείται από το άρθρο 109.
ευθύνεται για
απώλεια, κλπ.,
αγαθών του
παρακατατέθηκαν.
10307490

Λύση παρακαταθήκης µε ευρεία
έννοια µε πράξη του
θεµατοφύλακα
ασυσµβίβαστη µε
τους όρους αυτής.

111. Η σύµβαση παρακαταθήκης εν ευρεία έννοια, είναι ακυρώσιµη κατ’ εκλογή
του παρακαταθέτη, αν ο θεµατοφύλακας τελέσει οποιαδήποτε πράξη αναφορικά
µε τα αγαθά που παρακατατέθηκαν η οποία είναι ασυµβίβαστη µε τους όρους
της παρακαταθήκης.

Ευθύνη
θεµατοφύλακα ο
οποίος χρησιµοποιεί
τα αγαθά που
παρακατατέθηκαν

112. Ο θεµατοφύλακας , ο οποίος χρησιµοποιεί τα αγαθά που παρακατατέθηκαν
κατά τρόπο που δεν συνάδει µε τους όρους της παρακαταθήκης µε ευρεία
έννοια, υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση στον παρακαταθέτη για κάθε
ζηµιά που προκαλείται στα αγαθά από ή κατά τη χρήση αυτή.
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κατά τρόπο που δεν
συνάδει µε τους
όρους της
παρακαταθήκης µε
ευρεία έννοια.
Συνέπειες ανάµιξης,
µε τη συναίνεση του
παρακαταθέτη των
αγαθών που
παρακατατέθηκαν µε
τα αγαθά του
θεµατοφύλακα.

113. Αν ο θεµατοφύλακας, µε τη συναίνεση του παρακαταθέτη, αναµίξει τα
αγαθά που παρακατατέθηκαν µε τα δικά του, ο παρακαταθέτης και ο
θεµατοφύλακας θα έχουν επί του µείγµατος που προέκυψε συµφέρον κατ’
αναλογία των µεριδίων τους.

Συνέπειες ανάµιξης
χωρίς τη συναίνεση
του παρακαταθέτη,
όταν τα αγαθά είναι
δεκτικά
διαχωρισµού.

114. Αν ο θεµατοφύλακας, χωρίς τη συναίνεση του παρακαταθέτη, αναµίξει τα
αγαθά που παρακατατέθηκαν µε τα δικά του, και τα αγαθά είναι δεκτικά
διαχωρισµού ή διαίρεσης, η κυριότητα των αγαθών παραµένει ως είχε και
προηγουµένως· ο θεµατοφύλακας όµως οφείλει να υποστεί τη δαπάνη του
διαχωρισµού ή της διαίρεσης, καθώς και κάθε ζηµιά που προκαλείται από την
ανάµιξη.

Συνέπειες ανάµιξης
χωρίς τη συναίνεση
του παρακαταθέτη,
όταν τα αγαθά δεν
είναι δεκτικά
διαχωρισµού.

115. Αν ο θεµατοφύλακας, χωρίς τη συναίνεση του παρακαταθέτη, αναµίξει τα
αγαθά που παρακατατέθηκαν µε τα δικά του, κατά τρόπο ώστε να καταστεί
αδύνατος ο διαχωρισµός των αγαθών που παρακατατέθηκαν από τα υπόλοιπα
και η επιστροφή τους, ο παρακαταθέτης δικαιούται σε αποζηµίωση από το
θεµατοφύλακα για την απώλεια των αγαθών.

Καταβολή
αναγκαίων δαπανών
από τον
παρακαταθέτη.

116. Αν οι όροι της παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια προβλέπουν φύλαξη,
µεταφορά, ή εκτέλεση έργου επί των αγαθών που παρακατατέθηκαν από το
θεµατοφύλακα για τον παρακαταθέτη, και ο θεµατοφύλακας δεν δικαιούται
αµοιβή, ο παρακαταθέτης οφείλει να καταβάλει στο θεµατοφύλακα τις
αναγκαίες δαπάνες που υπέστη για τους σκοπούς της παρακαταθήκης.

Χρησιδάνειο. 117. Το πρόσωπο το οποίο παραχώρησε σε άλλον πράγµα προς χρήση, δύναται

σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσει την επιστροφή αυτού, αν το χρησιδάνειο
έγινε για χαριστική αιτία και αν ακόµη παραχώρησε αυτό προς χρήση για
ορισµένο χρόνο ή σκοπό. Αν όµως ο χρησάµενος, πιστεύοντας ότι το
χρησιδάνειο συνάφθηκε για ορισµένο χρόνο ή σκοπό, ενέργησε κατά τρόπο
ώστε η επιστροφή του πράγµατος πριν από το χρόνο που συµφωνήθηκε θα
προξενούσε σε αυτόν ζηµιά η οποία υπερβαίνει το πραγµατικό όφελος που
απεκόµισε από το χρησιδάνειο, ο χρήστης, αν επιβάλει την επιστροφή του
πράγµατος, οφείλει να καλύψει τον χρησάµενο για τη ζηµιά που προκλήθηκε
στο ύψος που αυτή υπερβαίνει το όφελος που απεκόµισε.

Επιστροφή αγαθών
που παρακατατέθηκαν µε την
παρέλευση του
χρόνου ή την
εκπλήρωση του
σκοπού.

118. Ο θεµατοφύλακας υποχρεούται, χωρίς όχληση, να επιστρέψει ή να
παραδώσει σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρακαταθέτη τα αγαθά που
παρακατατέθηκαν, µόλις παρέλθει ο χρόνος ή εκπληρωθεί ο σκοπός για τον
οποίο έγινε η παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια.

Ευθύνη
παρακαταθέτη σε
περίπτωση για µη
προσήκουσα
επίστροφή των
αγαθών που
παρακατατέθηκαν.

119. Αν από παράλειψη του θεµατοφύλακα, δεν επιστραφούν, παραδοθούν ή
προσφερθούν προς παράδοση τα αγαθά που παρακατατέθηκαν στον κατάλληλο
χρόνο, ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι του παρακαταθέτη, από τον εν λόγω
χρόνο, για την απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των αγαθών που
παρακατατέθηκαν.

630862832

Λύση χαριστικής 120. Η χαριστική παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια λύνεται µε το θάνατο του
παρακαταθήκης παρακαταθέτη ή του θεµατοφύλακα.
λόγω θανάτου.
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Ο παρακαταθέτης 121. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, ο θεµατοφύλακας οφείλει
δικαιούται την να παραδώσει στον παρακαταθέτη ή σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού οποιαδήποτε
αύξηση ή κέρδος από αύξηση ή κέρδος που τυχόν προέκυψε από τα αγαθά που παρακατατέθηκαν.
τα αγαθά που
παρακατατέθηκαν.
Ευθύνη 122. Ο παρακαταθέτης ευθύνεται έναντι του θεµατοφύλακα για κάθε ζηµιά, την
παρακαταθέτη έναντι οποία ο θεµατοφύλακας ήθελε υποστεί συνεπεία του ότι ο παρακαταθέτης δεν
θεµατο-φύλακα. είχε το δικαίωµα να συστήσει την παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια, ή να λάβει

πίσω τα αγαθά που παρακατατέθηκαν ή να δώσει οδηγίες σχετικά µε αυτά.

Παρακατάθήκη µε 123. Αν πολλοί συγκύριοι παρακαταθέσουν αγαθά, ο θεµατοφύλακας δύναται να
ευρεία έννοια από επιστρέψει αυτά σε ένα από τους συγκύριους, ή σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού,
πολλούς συγκύριους. χωρίς τη συναίνεση όλων νοουµένου ότι δεν υπάρχει συµφωνία για το αντίθετο.
Ο θεµατοφύλακας
δεν ευθύνεται αν
επιστρέψει τα αγαθά
που
παρακατατέθηκαν σε
παρακαταθέτη που
δεν έχει τίτλο.

124. Αν ο παρακαταθέτης δεν έχει τίτλο επί των αγαθών που παρακατατέθηκαν,
και ο θεµατοφύλακας, καλή τη πίστει, επιστρέψει αυτά στον παρακαταθέτη ή
σύµφωνα µε τις οδηγίες του, ο θεµατοφύλακας δεν έχει καµιά ευθύνη έναντι του
ιδιοκτήτη αναφορικά µε την επιστροφή αυτή.

∆ικαίωµα τρίτου ο
οποίος διεκδικεί τα
αγαθά που
παρακατατέθηκαν.

125. Αν άλλος εκτός από τον παρακαταθέτη διεκδικεί τα αγαθά που
παρακατατέθηκαν, δύναται να λάβει δικαστικά µέτρα για να εµποδιστεί η
παράδοση αυτών στον παρακαταθέτη, και για να εκδοθεί απόφαση αναφορικά
µε τον τίτλο των αγαθών που παρακατατέθηκαν.

∆ικαιώµατα
ευρέτη·δικαίωµα
αγωγής για
προσφερθείσα ειδική
αµοιβή.

126. Ο ευρέτης απωλολότος δεν έχει δικαίωµα αγωγής κατά του κυρίου προς
αποζηµίωση για την ενόχληση και δαπάνη την οποία εκούσια υπέστηκε για τη
συντήρηση του απωλολότος και την αναζήτηση τον κυρίου· δύναται όµως να
κατακρατήσει το ευρεθέν µέχρις ότου λάβει από τον κύριο τέτοια αποζηµίωση
στην περίπτωση που ο κύριος πρόσφερε ειδική αµοιβή για την επιστροφή του
απωλολότος, ο ευρέτης δύναται να εναγάγει τον κύριο για την αµοιβή αυτή, και
να κατακρατήσει το ευρεθέν µέχρις ότου λάβει την αµοιβή.

Περιπτώσεις κατά τις
οποίες o ευρέτης
δύναται να πωλήσει
το ευρεθέν.

127. Όταν το απωλολός είναι πράγµα το οποίο συνήθως αποτελεί αντικείµενο
πώλησης, αν ο κύριος δεν δύναται να ανευρεθεί µε την καταβολή εύλογης
επιµέλειας ή αν ζητηθεί από αυτόν να καταβάλει στον ευρέτη καθετί το οποίο ο
ευρέτης νόµιµα δικαιούται, και αρνηθεί, ο ευρέτης δύναται να πωλήσει το
ευρεθέν—
(α) αν κινδυνεύει να υποστεί φθορά ή να χάσει το µεγαλύτερο µέρος της αξίας
του· ή
(β) αν το ποσό το οποίο νόµιµα δικαιούται ανέρχεται στα δύο τρίτα της αξίας
του.

Ειδικό δικαίωµα 128. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, ο θεµατοφύλακας, ο
επίσχεσης του οποίος σύµφωνα µε το σκοπό της παρακαταθήκης µε ευρεία έννοια, παρέσχε
θεµατοφύλακα. υπηρεσία που συνεπάγετο την καταβολή µόχθου ή δεξιότητας σχετικά µε τα

αγαθά που παρακατατέθηκαν, δικαιούται να κατακρατήσει τα αγαθά που
παρακατατέθηκαν µέχρι να λάβει την προσήκουσα αµοιβή για τις υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν.

Γενικό δικαίωµα
επίσχεσης
τραπεζιτών,
πρακτόρων και
επόπτων
προκυµαίας.

252045929

129. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, τραπεζίτες, πράκτορες
και επόπτες προκυµαίας, δύνανται να κατακρατήσουν ως ασφάλεια για γενικό
υπόλοιπο λογαριασµού οποιαδήποτε αγαθά που παρακατατέθηκαν σε αυτούς·
αλλά κανένας άλλος δεν έχει δικαίωµα, παρά µόνο δυνάµει ρητού συµβατικού
όρου, να κατακρατήσει ως ασφάλεια αγαθά που παρακατατέθηκαν σε αυτόν για
το εν λόγω υπόλοιπο.
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Ενέχυρο
Ορισµοί "ενεχύρου", 130. Η παράδοση αγαθών προς εξασφάλιση της πληρωµής χρέους ή της
"ενεχυριαστή", εκπλήρωσης υπόσχεσης καλείται "ενέχυρο". Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο
ενεχυροδα-νειστή". που παραδίδει τα αγαθά καλείται "ενεχυριαστής" και το πρόσωπο προς το οποίο

παραδίνονται "ενεχυροδανειστής".

∆ικαίωµα ενεχυροδανειστή να
κατακρατήσει τα
αγαθά που έχουν
ενεχυριαστεί.

131. Ο ενεχυροδανειστής δύναται να κατακρατήσει τα αγαθά, που έχουν
ενεχυριαστεί, όχι µόνο για την πληρωµή του χρέους ή την εκπλήρωση της
υπόσχεσης, αλλά και για τον τόκο του χρέους, και για όλες τις αναγκαίες
δαπάνες τις οποίες αυτός υπέστει σχετικά µε την κατοχή ή τη συντήρηση των
αγαθών που έχουν ενεχυριαστεί.

Ενέχυρο δεν
καλύπτει χρέος ή
υπόσχεση άλλη από
αυτή για την οποία
συστάθηκε.
Τεκµήριο σε
περίπτωση
µεταγενέστερων
καταβολών.

132. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για αυτό, ο ενεχυροδανειστής δεν δύναται
να κατακρατήσει τα αγαθά που έχουν ενεχυριαστεί για οποιοδήποτε χρέος ή
υπόσχεση άλλη από την υποχρέωση ή το χρέος για τα οποία συστάθηκε το
ενέχυρο· αλλά ο συµβατικός αύτός όρος, αν δεν υπάρχει οτιδήποτε το αντίθετο,
τεκµαίρεται ότι υπάρχει αναφορικά µε ποσά που καταβλήθηκαν µεταγενέστερα
από τον ενεχυροδανειστή.

∆ικαίωµα 133. Ο ενεχυροδανειστής δικαιούται από τον ενέχυριαστή τις έκτακτες δαπάνες
ενεχυροδανειστή τις οποίες υπέστει για τη συντήρηση των αγαθών που έχουν ενεχυριαστεί.
αναφορικά µε
έκτακτες δαπάνες.
∆ικαίωµα
ενεχυροδανειστή σε
περίπτωση
υπερηµερίας
ενεχυριαστή.

134.—(1) Αν ο ενεχυριαστής καταστεί υπερήµερος για την καταβολή του χρέους
την εκπλήρωση της υπόσχεσης, για την οποία έγινε το ενέχυρο, ο
ενεχυροδανειστής δύναται να λάβει δικαστικά µέτρα κατά του ενεχυριαστή
βάσει του χρέους ή της υπόσχεσης, και να κατακρατήσει τα αγαθά που έχουν
ενεχυριαστεί ως παράλληλη ασφάλεια, ή να πωλήσει αυτά αφού δώσει
προηγουµένως στον ενεχυριαστή εύλογη ειδοποίηση για την πώληση.
(2) Αν το προϊόν της πώλησης είναι κατώτερο από το οφειλόµενο δυνάµει του
χρέους ή της υπόσχεσης, ο ενεχυριαστής εξακολουθεί να ευθύνεται για το
υπόλοιπο. Αν το προϊόν της πώλησης υπερβαίνει το εν λόγω οφειλόµενο o
ενεχυροδανειστής οφείλει να καταβάλει στον ενεχυριαστή το πλεόνασµα.

∆ικαίωµα
ενεχυριαστή να
αποδεσµεύει αγαθά
που έχουν
ενεχυριαστεί σε
περίπτωση
υπερηµερίας.

135. Αν συµφωνήθηκε χρόνος για την καταβολή του χρέους, ή την εκπλήρωση
της υπόσχεσης, για την οποία συστάθηκε το ενέχυρο, και ο ενεχυριαστής
κατέστει υπερήµερος, αυτός δύναται να αποδεσµεύσει τα αγαθά που έχουν
ενεχυριαστεί σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρόνο πριν από την πραγµατική
πώληση τους· στη περίπτωση όµως αυτή, οφείλει να καταβάλει επιπλέον κάθε
δαπάνη που προέκυψε από την υπερηµερία του.

Ενέχυρο από κάτοχο 136. Πρόσωπο το οποίο κατέχει οποιαδήποτε αγαθά, ή οποιαδήποτε φορτωτική,
αγαθών ή εγγράφων λιµενικό ένταλµα, πιστοποιητικό από αποθηκάριο, πιστοποιητικό επόπτη
τίτλου. προκυµαίας, ή ένταλµα ή διαταγή προς παράδοση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο

τίτλού επί αγαθών, δύναται να συστήσει έγκυρο ενέχυρο επί των αγαθών αυτών
ή εγγράφων, νοουµένου ότι ο ενεχυροδανειστής ενεργεί καλή τη πίστει, και υπό
περιστάσεις οι οποίες δεν είναι τέτοιες ώστε να δηµιουργούν εύλογο τεκµήριο
ότι ο ενεχυριαστής ενεργεί χωρίς δικαίωµα, και ότι τα εν λόγω αγαθά ή έγγραφα
δεν ελήφθηκαν από το νόµιµο κύριο τους ή από άλλον που έχει τη νόµιµη
φύλαξή τους, µε ποινικό αδίκηµα ή απάτη.
377449274

Ενέχυρο από 137. Αν ο ενεχυριαστής έχει µόνο περιορισµένο συµφέρον επί των αγαθών που
πρόσωπο το οποίο έχουν ενεχυριαστεί, το ενέχυρο είναι έγκυρο κατά την έκταση του συµφέροντος
έχει περιορισµένο αυτού.
συµφέρον.
Προϋποθέσεις 138. Ενέχυρο σε—
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σύστασης ενέχυρου
σε συναλλαγµατικές, (α) συναλλαγµατικές, ή
γραµµάτια εις
διαταγή, κλπ. (β) γραµµάτια εις διαταγή, ή

(γ) γραµµάτια συνήθους τύπου ή µη, άλλα από αυτά που είναι ασφαλισµένα µε
υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας, ή
(δ) πιστοποιητικά µετοχών ή πιστοποιητικά µετοχών στον κοµιστή σε εταιρεία,
προς εξασφάλιση της καταβολής χρέους ή της εκπλήρωσης υπόσχεσης,
δεν είναι έγκυρο και εκτελεστό, εκτός αν η σύµβαση του ενεχύρου—
(i) είναι γραπτή, και
(ii) υπογράφεται στο τέλος αυτής από τον ενεχυριαστή, και
(iii) καταρτίζεται στην παρουσία δύο τουλάχιστον µαρτύρων, ικανών προς το
συµβάλλεσθαι, οι οποίοι προσυπογράφουν αυτήν ως µάρτυρες.
Πρόσθετες
προϋποθέσεις
σύστασης ενέχυρου
σε µετοχές.

(2) Ενέχυρο σε πιστοποιητικά µετοχών ή πιστοποιητικά µετοχών στον κοµιστή
σε εταιρεία που είναι µεταβιβάσιµα µε τρόπο άλλο από την παράδοση δεν είναι
έγκυρο και εκτελεστό, εκτός αν, πέρα από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στο εδάφιο (1), πληρούνται και οι πιο κάτω προϋποθέσεις—
(α) ο ενεχυροδανειστής αποστείλει στην εταιρεία ειδοποίηση για τη σύσταση
του ενεχύρου, µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του ενεχύρου, και
(β) η εταιρεία σηµειώσει το ενέχυρο αυτό στο µητρώο των µετόχων έναντι των
µετοχών στις οποίες αφορά η ειδοποίηση αυτή, και
(γ) η εταιρεία παραδώσει στον ενεχυροδανειστή πιστοποιητικό ότι έγινε
σηµείωση του ενεχύρου αυτού στο µητρώο σύµφωνα µε τα πιο πάνω.

∆ικαίωµα
ενεχυροδανειστή σε
περίπτωση
υπερηµερίας του
ενεχυριαστή δυνάµει
σύµβασης που
καταρτίστηκε
σύµφωνα µε το
άρθρο 138.

139. Αν δεν υπάρχει ρήτρα για το αντίθετο, σε σύµβαση ενεχύρου, η οποία
καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138, σε περίπτωση
υπερηµερίας του ενεχυριαστή για την καταβολή του χρέους ή την εκπλήρωση
της υπόσχεσης, ο ενεχυροδανειστής έχει τα ίδια δικαιώµατα και µέσα θεραπείας
για το ενέχυρο έναντι τρίτων, τα οποία θα είχε ο ίδιος ο ενεχυριαστής αν δεν
υπήρχε η σύµβαση του ενεχύρου, και κάθε πληρωµή που έγινε στον
ενεχυροδανειστή από τρίτους για το ενέχυρο αυτό, είναι έγκυρη και
αποτελεσµατική ωσάν να γινόταν στον ίδιο τον ενεχυριαστή.
∆ικαστικά µέτρα Θεµατοφυλάκων ή Παρακαταθετών εναντίον
Αδικοπραγούντων

∆ικαστικά µέτρα
παρακαταθέτη ή
θεµατο-φύλακα
εναντίον αδικοπραγούντα.

140. Αν τρίτος αποστερήσει άδικα από τον θεµατοφύλακα τη χρήση ή την
κατοχή των αγαθών που παρακατατέθηκαν, ή προξενήσει σε αυτά βλάβη, ο
θεµατοφύλακας δικαιούται να χρησιµοποιήσει τα ίδια µέσα θεραπείας, τα οποία
ο κύριος θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει σε παρόµοια περίπτωση, αν δεν
υπήρχε παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια ο καθένας από αυτούς, παρακαταθέτης
ή θεµατοφύλακας, δύναται να λάβει δικαστικά µέτρα εναντίον τρίτου προσώπου
για την εν λόγω αποστέρηση ή βλάβη.

Καταµερισµός 141. Η θεραπεία ή αποζηµίωση που επιδικάζεται σε περίπτωση λήψης των εν
θεραπείας ή λόγω δικαστικών µέτρων καταµερίζεται µεταξύ του παρακαταθέτη και
αποζηµίωσης. θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε τα συµφέροντα του καθενός.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
∆ιορισµός και Πληρεξουσιότητα Αντιπροσώπων.
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Ορισµοί
«αντιπροσώπου», και
«αντιπροσωπευόµενου».

142. "Αντιπρόσωπος" είναι το πρόσωπο το οποίο προσλαµβάνεται για την
τέλεση πράξης για λογαριασµό άλλου ή για αντιπροσώπευση άλλου σε
συναλλαγές µε τρίτους. Το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου τελείται η
πράξη αυτή, ή το οποίο αντιπροσωπεύεται µε τον τρόπο αυτό, καλείται
"αντιπροσωπευόµενος".
721881330

Ικανότητα 143. Αντιπρόσωπο δύναται να προσλάβει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ικανό
πρόσληψης προς το συµβάλλεσθαι.
αντιπροσώπου.

Ικανότητα προς 144. Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ του αντιπροσωπευόµενου και τρίτων,
αντιπροσώπευση. αντιπρόσωπος δύναται να καταστεί οποιοσδήποτε αλλά κανένα πρόσωπο το

οποίο στερείται της ικανότητας προς το συµβάλλεσθαι δεν δύναται να γίνει
αντιπρόσωπος, ώστε να ευθύνεται έναντι του αντιπροσωπευοµένου σύµφωνα µε
τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο αυτό.

Η αντιπαροχή δεν 145. ∆εν απαιτείται αντιπαροχή για τη σύσταση αντιπροσωπείας.
είναι αναγκαία για τη
σύσταση
αντιπροσωπείας.
Η πληρε-ξουσιότητα 146. Η πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή.
δύναται να είναι
ρητή ή σιωπηρή.
Ορισµοί ρητής και 147. Η πληρεξουσιότητα θεωρείται ρητή, όταν αυτή παρέχεται προφορικά ή
σιωπηρής πληρεξου- γραπτά. Η πληρεξουσιότητα θεωρείται σιωπηρή όταν αυτή συνάγεται από τα
σιότητας. περιστατικά της υπόθεσης· ο,τιδήποτε το οποίο έχει λεχθεί ή γραφτεί ή η

συνήθης πορεία των συναλλαγών, δύνανται να θεωρηθούν ως περιστατικά της
υπόθεσης.

Έκταση 148.—(1) Η πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου προς τέλεση πράξης περιέχει
πληρεξουσιότητας. και πληρεξουσιότητα προς τέλεση κάθε νόµιµου πράγµατος που είναι αναγκαίο

για την τέλεση της πράξης αυτής.

(2) Η πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου για άσκηση επιχείρησης περιέχει και
πληρεξουσιότητα για τέλεση κάθε νόµιµου πράγµατος που είναι αναγκαίο για το
σκοπό αυτό ή που συνήθως τελείται κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω
επιχείρησης.
Πληρεξουσιότητα
αντιπροσώπου σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

149. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο αντιπρόσωπος έχει πληρεξουσιότητα να
τελέσει οποιαδήποτε πράξη για να προστατεύσει τον αντιπροσωπευόµενο από
ζηµιά, την οποία πρόσωπο συνήθους σύνεσης θα τελούσε για τις δικές του
υποθέσεις υπό παρόµοιες περιστάσεις.
Υποκατάστατοι Αντιπρόσωποι

Πότε αποκλείεται η 150. Ο αντιπρόσωπος δεν δύναται κατά νόµο να προσλάβει άλλο για την
υποκατάσταση εκτέλεση πράξεων, τις οποίες ρητά ή σιωπηρά ανέλαβε να εκτελέσει
αντιπροσώπου. αυτοπροσώπως, εκτός αν η πρόσληψη υποκατάστατου αντιπροσώπου

επιτρέπεται από τα συναλλακτικά ήθη ή επιβάλλεται από τη φύση της
αντιπροσωπείας.
464158892

Ορισµός 151. "Υποκατάστατος αντιπρόσωπος", είναι πρόσωπο ικανό προς το
"Υποκατάστατου συµβάλλεσθαι το οποίο προσλήφθηκε και ενεργεί υπό τον έλεγχο του αρχικού
αντι-προσώπου". αντιπροσώπου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της αντιπροσωπείας.

Αντιπροσώπευση 152.—(1) Αν ο υποκατάστατος αντιπρόσωπος διοριστεί κατάλληλα, ο
από κατάλληλα αντιπροσωπευόµενος, όσον αφορά τρίτους, αντιπροσωπεύεται από τον
διορισµένο υποκατάστατο αντιπρόσωπο, δεσµεύεται από τις πράξεις του και ευθύνεται για
αντιπρόσωπο.
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αυτές, ωσάν να επρόκειτο για αντιπρόσωπο που διορίστηκε αρχικά από τον
αντιπροσωπευόµενο.
Ευθύνη (2) Ο αντιπρόσωπος ευθύνεται έναντι του αντιπροσωπευόµενου για τις πράξεις
αντιπροσώπου για του υποκατάστατου αντιπροσώπου.
υποκατάστατο
αντιπρόσωπο.
Ευθύνη (3) Ο υποκατάστατος αντιπρόσωπος ευθύνεται για τις πράξεις, έναντι του
υποκατάστατου αντιπροσώπου, όχι όµως έναντι του αντιπροσωπευοµένου, παρά µόνο σε
αντιπροσώπου. περίπτωση απάτης ή αδικήµατος που διαπράχτηκε εσκεµµένα.
Ευθύνη
αντιπροσώπου για
υποκατάστατο
αντιπρόσωπο που
διορίστηκε χωρίς
εξουσιοδότηση.

153. Αν ο αντιπρόσωπος διόρισε υποκατάστατο αντιπρόσωπο, χωρίς να έχει
εξουσιοδότηση γι’ αυτό, ο αντιπρόσωπος βρίσκεται έναντι του προσώπου που
διορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό σε σχέση αντιπροσωπευόµενου προς
αντιπρόσωπο, και ευθύνεται για τις πράξεις αυτοό τόσο έναντι του
αντιπροσωπευόµενου όσο και έναντι τρίτων ο αντιπροσωπευόµενος δεν
αντιπροσωπεύεται από το πρόσωπο αυτό που διορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό
ούτε ευθύνεται για τις πράξεις αυτού, το πρόσωπο όµως που διορίστηκε κατά
τον τρόπο αυτό δεν ευθύνεται έναντι του αντιπροσωπευόµενου.

Σχέση µεταξύ
αντιπροσωπευόµενου και
προσώπου που
διορίστηκε
κατάλληλα από τον
αντιπρόσωπο για
διεξαγωγή της
αντιπροσωπείας.

154. Αν ο αντιπρόσωπος, έχοντας ρητή ή σιωπηρή εξουσιοδότηση να διορίσει
άλλο πρόσωπο για να ενεργεί για τον αντιπροσωπευόµενο κατά τη διεξαγωγή
των εργασιών της αντιπροσωπείας, διόρισε άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο που
διορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό δεν θεωρείται υποκατάστατος αντιπρόσωπος,
αλλά αντιπρόσωπος του αντιπροσωπευόµενου κατά την έκταση των εργασιών
της αντιπροσωπείας που του εµπιστεύτηκαν.

Υποχρέωση
αντιπροσώπου κατά
την επιλογή του εν
λόγω προσώπου.

155. Κατά την επιλογή του εν λόγω αντιπροσώπου, ο αντιπρόσωπος οφείλει να
επιδείξει την ίδια περίσκεψη την οποία θα επιδείκνυε άνθρωπος συνήθους
σύνεσης στις δικές του υποθέσεις· αν επιδείξει τέτοια περίσκεψη, δεν ευθύνεται
έναντι του αντιπροσωπευόµενου για τις πράξεις ή την αµέλεια του
αντιπροσώπου που επιλέγηκε κατά τον τρόπο αυτό.
΄Εγκριση

Έγκριση και 156. Όταν κάποιο πρόσωπο τελεί πράξεις για λογαριασµό άλλου προσώπου
συνέπειες έγκρισης. χωρίς τη γνώση ή πληρεξουσιότητά του, το πρόσωπο αυτό δύναται είτε να

εγκρίνει είτε να αποκηρύξει την πράξη αυτή πράξη που εγκρίθηκε επιφέρει τις
ίδιες συνέπειες, ωσάν να ετελείτο δυνάµει πληρεξουσιότητας.
98105013

Έγκριση ρητή ή 157. Η έγκριση δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται από τη συµπεριφορά του
σιωπηρή. προσώπου για λογαριασµό του οποίου τελέστηκε η πράξη.
Γνώση των 158. Η έγκριση δεν δύναται να διενεργηθεί έγκυρα από πρόσωπο που έχει
γεγονότων ουσιωδώς ατελή γνώση των γεγονότων της υπόθεσης.
προϋπόθεση για το
έγκυρο της έγκρισης.
Σννέπειες έγκρισης, 159. Το πρόσωπο που εγκρίνει πράξη που τελέστηκε για λογαριασµό του χωρίς
πράξης, που πληρεξουσιότητα, εγκρίνει συγχρόνως και ολόκληρη τη συναλλαγή της οποίας η
τελέστηκε χωρίς πράξη αυτή αποτελεί µέρος.
πληρεξουσιότητα, η
οποία συνιστά µέρος
συναλλαγής.
Έγκριση πράξης που
τελέστηκε χωρίς
πληρεξουσιότητα δεν
δύναται να βλάψει
τρίτο.

160. Πράξη που τελέστηκε για λογαριασµό άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητα
αυτού, η οποία αν ετελείτο δυνάµει πληρεξουσιότητας θα επέφερε την πρόκληση
ζηµιάς σε τρίτο ή την απόσβεση δικαιώµατος ή συµφέροντος τρίτου, δεν δύναται
να επιφέρει τις συνέπειες αυτές µε έγκριση.
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Ανάκληση πληρεξουσιότητας
Λύση 161. Η αντιπροσωπεία λύνεται µε την ανάκληση της πληρεξουσιότητας από τον
αντιπροσωπείας. αντιπροσωπευόµενο· ή µε την καταγγελία της αντιπροσωπείας από τον

αντιπρόσωπο· ή µε την αποπεράτωση των εργασιών της αντιπροσωπείας· ή µε το
θάνατο ή τον κλονισµό τον λογικού του αντιπροσωπευόµενου ή του
αντιπροσώπου· ή µε την κήρύξη του αντιπροσωπευόµενου από το δικαστήριο σε
κατάσταση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε
Νόµου που ισχύει εκάστοτε, ο οποίος αφορά την πτώχευση ή την
αφερεγγυότητα.

Λύση αντιπρο- 162. Αν ο αντιπρόσωπος έχει συµφέρον στην περιουσία, η οποία αποτελεί το
σωπείας όταν ο αντικείµενο της αντιπροσωπείας, ελλείψει ρητού συµβατικού όρου, η
αντιπρόσωπος έχει αντιπροσωπεία δεν δύναται να λυθεί προς βλάβη του συµφέροντος αυτού.
συµφέρον επί του
αντι-κειµένου της
αντιπροσωπείας.
Ανάκληση 163. Εκτός αν άλλως προνοείται βάσει του άρθρου 162, ο αντιπροσωπευόµενος
πληρεξουσιότητας. δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την πληρεξουσιότητα που έδωσε στον

αντιπρόσωπο πριν αυτή ασκηθεί κατά τρόπο που να δεσµεύει τον
αντιπροσωπευόµενο.

Ανάκληση
πληρεξουσιότητας
µετά τη µερική
άσκησή της.

164. Ο αντιπροσωπευόµενος δεν δύναται να ανακαλέσει την πληρεξουσιότητα
που έδωσε στον αντιπρόσωπο µετά τη µερική άσκησή της, όσον αφορά πράξεις
και υποχρεώσεις που προκύπτουν από πράξεις που ήδη τελέστηκαν σχετικά µε
την αντιπροσωπεία.

Αποζηµίωση για
ανάκληση
πληρεξουσιότητας ή
καταγγελία
αντιπροσωπείας.

165. Αν υπάρχει ρητός ή σιωπηρός συµβατικός όρος για ορισµένη χρονική
διάρκεια της αντιπροσωπείας, ο αντιπροσωπευόµενος ή ο αντιπρόσωπος οφείλει
να αποζηµιώσει τον άλλο για την άκαιρη, χωρίς επαρκή λόγο, ανάκληση της
πληρεξουσιότητας ή καταγγελία της αντιπροσωπείας, ανάλογα µε την
περίπτωση.

51430225

Προειδοποίηση για 166. Σε περίπτωση ανάκλησης ή καταγγελίας πρέπει να δίνεται προς τούτο
ανακληση ή εύλογη προειδοποίηση· το πρόσωπο που ανακαλεί ή καταγγέλλει ανάλογα µε
καταγγελία. την περίπτωση, χωρίς εύλογη προειδοποίηση, υποχρεούται σε αποκατάσταση

της ζηµιάς που προξενήθηκε στον άλλο συνεπεία τούτου.

Ανάκληση και 167. Η ανάκληση και η καταγγελία δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται από τη
καταγγελία δύναται συµπεριφορά του αντιπροσωπευόµενου του αντιπροσώπου αντίστοιχα.
να είναι ρητή ή
σιωπηρή.
Πότε καθίσταται 168. Η παύση της πληρεξουσιότητας, όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, δεν
ενεργός η παύση καθίσταται ενεργός, πριν αυτή περιέλθει σε γνώση του, και όσον αφορά τρίτους
πληρεξουσιότητας πριν περιέλθει σε γνώση τους.
ως προς τον
αντιπρόσωπο και
τους τρίτους.
Υποχρέωση
αντιπροσώπου σε
περίπτωση λύσης της
αντιπροσω-πείας µε
το θάνατο ή τη
φρενοπάθεια του
αντιπροσωπευόµενου.

169. Αν η αντιπροσωπεία λυθεί µε το θάνατο ή τον κλονισµό του λογικού του
αντιπροσωπευόµενου, ο αντιπρόσωπος οφείλει να λάβει για λογαριασµό των
εκπροσώπων του αποθανόντα αντιπροσωπευόµενου κάθε εύλογο µέτρο για την
προστασία και συντήρηση των συµφερόντων που του εµπιστεύθηκαν.

Παύση
πληρεξουσιότητας
υποκατάστατου
αντιπροσώπου.

170. Τηρουµένων των κανόνων που περιλαµβάνονται στο Μέρος αυτό και που
αφορούν την παύση της τεληρεξουσιδτητας αντιπροσώπου, η παύση της
πληρεξουσιότητας αυτής επιφέρει και την παύση της πληρεξουσιότητας όλων
των υποκατάστατων αντιπροσώπων που διορίστηκαν από αυτόν.
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Υποχρέωση αντιπροσώπου έναντι αντιπροσωπευόµενου
Υποχρέωση
αντιπροσώπου κατά
τη διεξαγωγή των
εργασιών του
αντιπροσωπευόµενου.

171. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να διεξάγει τις εργασίες του
αντιπροσωπευόµενου σύµφωνα µε τις οδηγίες του ή ελλείψει τέτοιων οδηγιών,
σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη που επικρατούν στις εργασίες του ίδιου
είδους, στον τόπο όπου ο αντιπρόσωπος διεξάγει τις εργασίες αυτές.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί κατά παράβαση των πιο πάνω οφείλει, αν προκύψει
ζηµιά, να αποκαταστήσει αυτήν στον αντιπροσωπευόµενο, και αν απορρεύσει
κέρδος να λογοδοτήσει γι’ αυτό.

∆εξιότητα και 172. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να διεξάγει τις εργασίες της αντιπροσωπείας
επιµέλεια του καταβάλλοντας τη δεξιότητα, η οποία γενικά κατέχεται από πρόσωπα που
αντιπροσώπου. διεξάγουν παρόµοιες εργασίες, εκτός αν ο αντιπροσωπευόµενος γνωρίζει ότι

αυτός στερείται της δεξιότητας αυτής. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να
καταβάλλει πάντοτε εύλογη επιµέλεια και τη δεξιότητα την οποία κατέχει
υποχρεούται επίσης να αποζηµιώσει τον αντιπροσωπευόµενο για τα άµεσα
αποτελέσµατα της παράλειψής του, έλλειψης δεξιότητας ή παραπτώµατος, όχι
όµως για απώλεια ή ζηµιά που προκλήθηκε έµµεσα ή απρόβλεπτα κατά τη
συνήθη πορεία των πραγµάτων συνεπεία της εν λόγω παράλειψης, έλλειψης
δεξιότητας ή παραπτώµατος.
313463866

Υποχρέωση 173. Εφόσον κληθεί από τον αντιπροσωτευόµενο, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται
αντιπροσώπου να να υποβάλλει σε αυτόν κατάλληλους λογαριασµούς.
υποβάλλει
λογαριασµούς.
Υποχρέωση 174. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να καταβάλλει σε δυσχερείς περιστάσεις,
αντιπροσώπου να κάθε εύλογη επιµέλεια για να επικοινωνεί µε τον αντιπροσωπευόµενο και να
επικοινωνεί µε τον παίρνει τις εντολές του.
αντιπροσωπευόµενο.
∆ικαίωµα
αντιπροσωπευόµενου όταν o
αντιπρόσωπος
συναλλάσσεται για
δικό του λογαριασµό
χωρίς τη συναίνεση
του αντιπροσωπευόµενου.

175. Αν ο αντιπρόσωπος κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της αντιπροσωπείας
συναλλάσσεται για δικό του λογαριασµό, χωρίς να πάρει προηγουµένως τη
συναίνεση του αντιπροσωπευόµενου και χωρίς να γνωστοποιήσει σε αυτόν όλες
τις ουσιώδεις περιστάσεις οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του για την υπόθεση, ο
αντιπροσωπευόµενος δύναται να καταγγείλει τη συναλλαγή, αν καταστεί φανερό
είτε ότι ο αντιπρόσωπος απέκρυψε ανέντιµα από αυτόν οποιοδήποτε ουσιώδες
γεγονός, είτε ότι οι συναλλαγές του αντιπροσώπου έχουν καταστεί επιζήµιες γι
αυτόν.

∆ικαίωµα
αντιπροσωπευόµενου σε όφελος
που αποκτήθηκε από
αντιπρόσωπο που
συναλλάσσεται για
δικό του
λογαριασµό, µε
άγνοια του
αντιπροσωπευόµενου.

176. Αν ο αντιπρόσωπος, εν αγνοία του αντιπροσωπευόµενου, κατά τη
διεξαγωγή των εργασιών της αντιπροσωπείας συναλλάσσεται για δικό του
λογαριασµό
αντί
για
λογαριασµό
του
αντιπροσωπευόµενου,
ο
αντιπροσωπευόµενος δικαιούται, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που
περιλαµβάνονται στο Μέρος VIII του Νόµου αυτού, να απαιτήσει από τον
αντιπρόσωπο κάθε όφελος το οποίο ήθελε τε προκύψει σε αυτόν από τη
συναλλαγή.

∆ικαίωµα
αντιπροσώπου να
κατακρατήσει
χρήµατα που
οφείλονται σε αυτόν
από ποσά που
λήφθηκαν για
λογαριασµό του
αντιπροσωπευόµενου.

177. Ο αντιπρόσωπος δύναται να κατακρατήσει από κάθε ποσό το οποίο
λήφθηκε για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενού κατά τη διεξαγωγή των
εργασιών της αντιπροσωπείας, κάθε χρηµατικό ποσό που οφείλεται σε αυτόν,
σχετικά µε πληρωµές ή δαπάνες που έγιναν από αυτόν, και στις οποίες
υποβλήθηκε κατάλληλα κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω εργασιών, και επίσης
τέτοια αµοιβή που τυχόν οφείλεται σε αυτόν για την εκτέλεση του έργου του
αντιπροσώπου.
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Υποχρέωση 178. Υπό την επιφύλαξη των πιο πάνω κατακρατήσεων, ο αντιπρόσωπος
αντιπροσώπου να υποχρεούται να καταβάλει στον αντιπροσωπευόµενο κάθε ποσό που λήφθηκε
καταβάλει ποσά που για λογαριασµό του.
λήφθηκαν για
λογαριασµό
αντιπροσωπευόµενου.
Πότε η αµοιβή του 179. Αν δεν υπάρχει ειδικός συµβατικός όρος, δεν οφείλεται στον αντιπρόσωπο
αντιπροσώπου αµοιβή για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, µέχρι αποπεράτωσης της
καθίσταται απαιτητή. πράξης ο αντιπρόσωπος όµως δύναται να κατακρατήσει χρήµατα που εισέπραξε

από αυτόν από την πώληση αγαθών και αν ακόµη δεν πωλήθηκαν όλα τα αγαθά
που αποστάληκαν σε αυτόν προς πώληση ή και αν ακόµη η πώληση δεν είναι
πραγµατικά συµπληρωµένη.

Ο αντιπρόσωπος δεν 180. Αντιπρόσωπος που είναι υπαίτιος κακής διεξαγωγής των εργασιών της
δικαιούται αµοιβή αντιπροσωπείας δεν δικαιούται αµοιβή, για το µέρος των εργασιών το οποίο
για εργασίες που διεξήγαγε κακώς.
διεξάχθηκαν κακώς.
∆ικαίωµα επίσχεσης 181. Αν δεν υπάρχει συµβατικός όρος για το αντίθετο, ο αντιπρόσωπος
του αντπροσώπου. δικαιούται να κατακρατήσει τα αγαθά, έγγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία,

κινητά και ακίνητα του αντιπροσωπευόµενου που λήφθηκαν από αυτόν, µέχρι να
καταβληθεί σε αυτόν κάθε ποσό που του οφείλεται ως προµήθεια ή για τις
δαπάνες και υπηρεσίες αναφορικά µε τα πιο πάνω ή µέχρι να του δοθούν
εξηγήσεις για το ποσό αυτό.
Υποχρέωση αντιπροσωπευόµενου έναντι αντιπροσώπου

98835110

Κάλυψη 182. Ο αντιπροσωπευόµενος υποχρεούται να καλύψει τον αντιπρόσωπο για τις
αντιπροσώπου έναντι συνέπειες όλων των νόµιµων πράξεων, που τελούνται από τον αντιπρόσωπο
των συνεπειών κατά την άσκηση της πληρεξουσιότητας που παραχωρήθηκε σε αυτόν.
νόµιµων πράξεων.
Κάλυψη
αντιπροσώπου για
πράξεις που
τελέστηκαν καλή τη
πίστει.

183. Ο αντιπροσωπευόµενος υποχρεούται να καλύψει τον αντιπρόσωπο για τις
συνέπειες πράξης που τελέστηκε από αυτόν µε εντολή του
αντιπροσωπευόµενου, εφόσον ετέλεσε αυτήν καλή τη πίστει, έστω και αν ακόµη
αυτή προξένησε βλάβη στα δικαιώµατα τρίτων.

Ο αντιπρoσωπευόµενος δεν
ευθύνεται για
αξιόποινη πράξη
αντιπροσώπου που
τελέστηκε µε εντολή
αυτού.

184. Ο αντιπροσωπευόµενος δεν υποχρεούται έναντι του αντιπροσώπου, είτε
βάσει ρητής είτε βάσει σιωπηρής υπόσχεσης, να καλύψει αυτόν για τις συνέπειες
αξιόποινης πράξης που τελέστηκε από τον αντιπρόσωπο µε εντολή του
αντιπροσωπευόµενου.

Αποζηµίωση 185. Ο αντιπροσωπευόµενος οφείλει να αποζηµιώσει τον αντιπρόσωπο για
αντιπροσώπου για βλάβη που προκλήθηκε σε αυτόν λόγω παράλειψης ή έλλειψης δεξιότητας του
βλάβη που αντιπροσωπευοµένου.
προκλήθηκε λόγω
παράλειψης
αντιπροσωπευόµενου.

Συνέπειες Αντιπροσωπείας σε Σύµβαση µε Τρίτους
Εκτελεστό
συµβάσεων που
συνάπτονται µε
αντιπρόσωπο και
έννοµες συνέπειες
αυτών.

186. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µε αντιπρόσωπο και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από πράξεις του αντιπροσώπου είναι εκτελεστές κατά τον ίδιο τρόπο
και επιφέρουν τις ίδιες έννοµες συνέπειες, ωσάν να συνάπτοντο ή εκτελούντο
από τον ίδιο τον αντιπροσωπευόµενο.
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Έκταση δέσµευσης
αντιπροσωπευόµενου σε
περίπτωση
υπέρβασης της
πληρεξουσιότητας.

187. Αν ο αντιπρόσωπος ενεργήσει καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητας που
του δόθηκε, και όταν το µέρος αυτών που διενεργήθηκαν, το οποίο εµπίπτει
εντός της πληρεξουσιότητας, δύναται να διαχωριστεί από το µέρος το οποίο
διενεργήθηκε καθ’ υπέρβαση, τότε µόνο το µέρος το οποίο εµπίπτει εντός της
πληρεξουσιότητας είναι δεσµευτικό καθ’ όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ αυτού
και του αντιπροσωπευόµενου.

Πότε δεν δεσµεύεται
ο αντιπροσωπευόµενος σε
περίπτωση
υπέρβασης της
πληρεξουσιότητας.

188. Αν ο αντιπρόσωπος ενεργήσει καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητας που
του δόθηκε και το µέρος από αυτά που διενεργήθηκαν καθ’ υπέρβαση των ορίων
της πληρεξουσιότητας δεν δύναται να διαχωριστεί από αυτά που διενεργήθηκαν
εντός των ορίων αυτής, ο αντιπροσωπευόµενος δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει
τη συναλλαγή.

Συνέπειες
ειδοποίησης που
κοινοποιήθηκε στον
αντιπρόσωπο.

189. Ειδοποίηση που κοινοποιήθηκε στον αντιπρόσωπο ή πληροφορία που
λήφθηκε από τον αντιπρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εργασιών για τον
αντιπροσωπευόµενο, επιφέρει τις ίδιες έννοµες συνέπειες, όσον αφορά τις
σχέσεις µεταξύ αντιπροσωπευόµενου και τρίτων, ωσάν η ειδοποίηση να είχε
κοινοποιηθεί στον αντιπροσωπευόµενο ή η πληροφορία να είχε ληφθεί από
αυτόν.

Αντιπρόσωπος δεν
δύναται να εκτελέσει
προσωπικά σύµβαση
που συνάφθηκε για
λογαριασµό
αντιπροσωπευόµενου ούτε
δεσµεύεται από
αυτή.
Τεκµήριο
συµβατικού όρου για
το αντίθετο.

190.—(1) Ελλείψει συµβατικού όρου γι αυτό, ο αντιπρόσωπος δεν δύναται να
εκτελέσει προσωπικά σύµβαση που συνάφθηκε από αυτόν για λογαριασµό του
αντιπροσωπευόµενου, ούτε δεσµεύεται προσωπικά από αυτή.

215804874

(2) Τέτοιος συµβατικός όρος τεκµαίρεται ότι υπάρχει στις ακόλουθες
περιπτώσεις—
(α) όταν η σύµβαση καταρτίζεται από αντιπρόσωπο για την πώληση ή την αγορά
αγαθών, για λογαριασµό εµπόρου που διαµένει στην αλλοδαπή·
(β) όταν ο αντιπρόσωπος δεν αποκαλύπτει το όνοµα του αντιπροσωπευόµενου·
(γ) όταν ο αντιπροσωπευόµενος, παρόλο ότι αποκαλύφτηκε το όνοµά του, δεν
δύναται να εναχθεί.

∆ικαιώµατα
συµβαλλόµενων σε
σύµβαση που
συνάφθηκε µε
αντιπρόσωπο που
δεν αποκάλυψε την
ιδιότητά του.

191.—(1) Αν ο αντιπρόσωπος καταρτίσει σύµβαση µε πρόσωπο που δεν
γνωρίζει, ούτε έχει λόγο να υποπτεύεται ότι αυτό ενεργεί ως αντιπρόσωπος
άλλου, ο αντιπροσωπευόµενος δύναται να απαιτήσει την εκπλήρωση της
σύµβασης· ο άλλος συµβαλλόµενος έχει έναντι του αντιπροσωπευόµενου τα ίδια
δικαιώµατα τα οποία θα είχε έναντι του αντιπροσώπου, αν αυτός ενεργούσε για
δικό του λογαριασµό.

Αντιπροσωπευόµενος ο οποίος
καθιστά τον εαυτό
του γνωστό πριν από
την πλήρη
εκπλήρωση της
σύµβασης.

(2) Αν ο αντιπροσωπευόµενος καταστήσει τον εαυτό του γνωστό πριν από την
πλήρη εκπλήρωση της σύµβασης, ο αντισυµβαλλόµενος δύναται να αρνηθεί να
εκπληρώσει αυτήν, αν αποδείξει ότι δεν θα σύναπτε τη σύµβαση αν γνώριζε
ποιός ήταν ο αντιπροσωπευόµενος στη σύµβαση, ή αν γνώριζε ότι ο
αντιπρόσωπος δεν ενεργούσε για δικό του λογαριασµό.

Εκπλήρωση
σύµβασης που
συνάπτεται µε
αντιπρόσωπο ο
οποίος εµφανίζεται
ωσάν να ενεργεί για
δικό του
λογαριασµό.

192. Αν πρόσωπο καταρτίσει σύµβαση µε άλλο, χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να
έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι ο αντισυµβαλλόµενος ενεργεί ως
αντιπρόσωπος άλλου, ο αντιπροσωπευόµενος, αν απαιτήσει εκπλήρωση της
σύµβασης, δύναται να επιτύχει αυτήν µόνο υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων που υπάρχουν µεταξύ του αντιπροσώπου και του
αντισυµβαλλόµενου.

∆ικαιώµατα 193. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντιπρόσωπος έχει προσωπική ευθύνη,
προσώπου που το πρόσωπο που συναλλάσσεται µε αυτόν δύναται να στραφεί είτε εναντίον
συναλλάσσεται µε αυτού είτε εναντίον του αντιπροσωπευόµενου, είτε εναντίον και των δύο.
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αντιπρόσωπο o
οποίος είναι
προσωπικά
υπεύθυνος.
Συνέπεια εξώθησης
αντιπροσώπου ή
αντιπροσωπευόµενου να
ενεργήσει µε την
πεποίθηση ότι µόνο
ο άλλος θα είναι
υπεύθυνος.

194. Αν το πρόσωπο που συνοµολόγησε σύµβαση µε αντιπρόσωπο, εξώθησε τον
αντιπρόσωπο να ενεργήσει µε την πεποίθηση ότι µόνο ο αντιπροσωπευόµένος
θα ευθύνεται έναντι αυτού, ή εξώθησε τον αντιπροσωπευόµενο να ενεργήσει µε
την πεποίθηση ότι µόνο ο αντιπρόσωπος θα ευθύνεται έναντι αυτού, δεν δύναται
έπειτα να στραφεί εναντίον του αντιπροσώπου ή του αντιπροσωπευόµενου
αντίστοιχα.

Ευθύνη 195. Το πρόσωπο που παριστάνει ψευδώς τον εαυτό του ως εξουσιοδοτηµένο
ψευδαντιπρο-σώπου. αντιπρόσωπο άλλου, και µε τον τρόπο αυτό εξωθεί τρίτο να συναλλαγεί µαζί του

υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπού, υποχρεούται να αποζηµιώσει τον τρίτο για
κάθε απώλεια ή ζηµιά που αυτός υπέστη από τη συναλλαγή αυτή, αν το
πρόσωπο που προβάλλεται ως αντιπροσωπευόµενος δεν εγκρίνει τις πράξεις του.

Ο ψευδοαντιπρό- 196. Το πρόσωπο που σύναψε σύµβαση µε άλλο ως αντιπρόσωπος, δεν
σωπος δεν δικαιούται να απαιτήσει εκπλήρωση της σύµβασης, αν στην πραγµατικότητα
δικαιούται σε ενεργούσε, όχι ως αντιπρόσωπος, αλλά για δικό του λογαριασµό.
εκπλήρωση.
883145093

Ευθύνη αντιπροσωπευόµενου που
εξωθεί τρίτους να
πιστεύουν ότι ο
αντιπρόσωπος
ενεργούσε εντός της
πληρεξουσιό-τητάς
του.

197. Αν ο αντιπρόσωπος, χωρίς πληρεξουσιότητα, διενέργησε πράξεις ή ανέλαβε
υποχρεώσεις έναντι τρίτων για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, ο
αντιπροσωπευόµενος δεσµεύεται από τις πράξεις ή υποχρεώσεις αυτές, αν
προφορικά ή µε τη συµπεριφορά του εξώθησε τους τρίτους να πιστεύουν ότι οι
πράξεις και υποχρεώσεις αυτές διενεργήθηκαν εντός των ορίων της
πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου.

Συνέπειες ψευδούς
παράστασης ή
απάτης
αντιπροσώπου σε
συµφωνίες.

198. Ψευδής παράσταση που έγινε ή απάτη που διαπράχτηκε, από αντιπρόσωπο
κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της αντιπροσωπείας επιφέρει τις ίδιες έννοµες
συνέπειες σε συµφωνίες που καταρτίζονται από τον αντιπρόσωπο, ωσάν η
ψευδής παράσταση να έγινε ή η απάτη να διαπράχτηκε από τον
αντιπροσωπευόµενο· αλλά ψευδής παράσταση που έγινε ή απάτη που
διαπράχτηκε, από αντιπρόσωπο σε θέµατα τα οποία δεν εµπίπτουν εντός των
ορίων πληρεξουσιότητάς του, δεν επηρεάζει τον αντιπροσωπευόµενο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι πιο κάτω παρατηρήσεις δεν αποτελούν µέρος του Νόµου:
1. Μεταφράστηκε και εκδόθηκε στην καθαρεύούσα.
2. Στο άρθρο 2(2)(γ) του βασικού νόµού µε τους όρους "οφειλέτης" και "δανειστής" υποδηλώνεται,
όπως στο Ελληνικό ∆ίκαιο, το πρόσωπο που είναι υποχρεωµένο (promisor) από κάθε συµβατική
σχέση και το πρόσωπο που δικαιούται (promisee) από κάθε συµβατική σχέση, αντίστοιχα και όχι
µόνο ο οφειλέτης και ο δανειστής από σύµβαση δανείού (βλέπε Π. Ζέπου, Ενοχικό ∆ικαίο, Α' Μέρος
Γενικό, 1955, σελ. 27). Εξάλλου οι όροι "οφειλέτης χρέους" και "πιστωτής" χρησιµοποιούνται για
απόδοση των αγγλικών όρων "debtor" και "creditor", αντίστοιχα.
3. Στο άρθρο 2(2)(ε) στο Αγγλικό κείµενο, αντί της φράσης "set of promises" λόγω τυπογραφικού
λάθους, αναγράφετα η φράση "act of promises".
4. Στο Μέρος ΧΙΙ, άρθρο 106, ο όρος "παρακαταθήκη µε ευρεία έννοια και όχι απλώς
"παρακαταθήκη", χρησιµοποιήθηκε για απόδοση του bailment, διότι η έννοια του bailment στο
Αγγλικό ∆ίκαιο είναι ευρύτερη από την παρακαταθήκη (deposίt). Σύµφωνα µε το Αγγλικό ∆ίκαιο,
που στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο, bailment συνιστούν οι ακόλούθες κατηγορίες
σύµβασης: (1) Η παρακαταθήκη (depositum), δηλ. η σύµβαση µε την οποία κάποιο πρόσωπο, το
οποίο καλείται παρακαταθέτης, παραδίδει σε άλλο, το οποίο καλείται Θεµατοφύλακας, κινητό
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πράγµα για φύλαξη χωρίς αντάλλαγµα (2) η εντολή (mandatum), δηλ. η σύµβαση µε την οποία ο ένας
από τους συµβαλλόµενους, ο οποίος καλείται εντολοδότης, αναθέτει στον άλλο, ο οποίος καλείται
εντολοδόχος, τη διεξαγωγή υπόθεσης χωρίς αµοιβή (3) το χρησιδάνειο (commodatum) δηλ. η
σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους ο οποίος καλείται χρήστης, παρέχει στον
άλλο, o οποίος καλείται χρησάµενος, τη χρήση κινητού πράγµατος χωρίς αντάλλαγµα (4) το ενέχυρο
(pignus) δηλ. η σύµβαση µε την οποία o ένας από τους συµβαλλόµενους, ο οποίος καλείται
ενεχυριαστής, παραδίδει στον άλλο, ο οποίος καλείται ενεχυροδανειστής κινητό πράγµα για
εξασφάλιση απαίτησης· (5) η µίσθωση (locatio conductio) δηλ. η σύµβαση µε την οποία ένας από
τους συµβαλλόµενους, ο οποίος καλείται εκµισθωτής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να δώσει στον
άλλο, ο οποίος καλείται µισθωτής, τη χρήση κινητού πράγµατος αντί ορισµένού χρηµατικού
ανταλλάγµατος το οποίο καλείται µίσθωµα (βλέπε Halsbury's Laws of England, 3rd Ed., Vol. 2, ρ. 94,
et seq. Και Words αηd Phrases Legally Defined, Vol. Ι, ρ. 147 et seq.).
5. Το άρθρο 247 του περί Συµβάσεων Νόµου, Αρ. 24 του 1930, που τροποποιήθηκε από τον περί
Πωλήσεως Εµπορευµάτων Νόµο, Αρ. 25 του 1953, παραλείφθηκε από τον περί Συµβάσεων Νόµο
Κεφ. 192 της Αναθεωρηµένης ΄Εκδοσης (1949) των Νόµων της Κύπρου. Το αναφερόµενο άρθρο
κατάργησε τον περί Εµπορικού Κώδικα (Τροποποιητικό) Νόµο του 1917 και ορισµένες από τις
διατάξεις του Μετζιελλέ και του Οθωµανικού Εµπορικού Κώδικα και προέβλεπε ότι ούτε η
κατάργηση αυτή, ούτε οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου επηρεάζουν—
(α) οποιαδήποτε σύµβαση, συµφωνία, γραµµάτιο ή έγγραφο, που συνάφθηκε, καταρτίστηκε ή
υπογράφτηκε και περιβλήθηκε τον αναγκαίο τύπο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού
ή
(β) οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον που αποκτήθηκε ή απόρρευσε δυνάµει των διατάξεων
οποιουδήποτε νοµοθετήµατος που καταργείται µε το Νόµο αυτό· ή
(γ) οποιοδήποτε δικαστικό µέτρο ή θεραπεία σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοιά σύµβαση, συµφωνία,
γραµµάτιο, έγγραφο, δικαίωµα ή συµφέρον.
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