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Στόχος
Μαθήματος

Η ορθή αντίληψη της ιδιομορφίας του Οικογενειακού Δικαίου στο

πλέγμα των αστικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον

εκσυγχρονισμό των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου του 1981. Η

έννοια της οικογένειας και οι οικογενειακές σχέσεις. Ο γάμος και η

έγγαμη συμβίωση. Οι σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του

γάμου, της διάστασης και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Σχέσεις

γονέων και παιδιών. Η οικογένεια ως εταιρική σχέση. Περιουσιακές

σχέσεις των συζύγων. Η λύση του γάμου και οι επιπτώσεις της.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

 Μέσα από τη διδασκαλία ο φοιτητής θα ενημερωθεί για το

δυναμικό χαρακτήρα του οικογενειακού δικαίου και την ιστορική

εξέλιξή του. Η σημερινή αντίληψη για την οικογένεια και οι σχέσεις

μέσα σε αυτήν. Η ισότητα των φύλων και οι αυτονομίες των παιδιών.

Οι γενικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.

 Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα κατανοήσουν και θα αποδεχτούν

την διαρκή εξέλιξη του οικογενειακού δικαίου που αντανακλά τις

ανθρώπινες σχέσεις και την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή του

στην ανθρώπινη φύση και τις ανάγκες της.

Προαπαιτούμενα LAW 111 Γενικές Αρχές
Αστικού Δικαίου

Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Γενική Εισαγωγή στο Οικογενειακό Δίκαιο. Μνηστεία, σύναψη γάμου,

ελαττωματικός γάμος, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των

συζύγων κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, συζυγικές

σχέσεις κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, διαζύγιο (με



αντιδικία και συναινετικό) ίδρυση της συγγένειας με πατέρα και μητέρα

– διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία.

Επιτροπή ανηλίκων, αναδοχή, δικαστική συμπαράσταση.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Συζήτηση: 12 ώρες
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Σάκκουλα] 2011.
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1504) - τόμος 7ος, 2η έκδοση, [Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας],
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Αξιολόγηση  Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)

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

 Τελική Εξέταση (60%)
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