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Οι φοιτητές θα γνωρίσουν και κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που
διέπουν το Αστικό Δίκαιο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο: Η
έννοια του κανόνα δικαίου και η κατάστρωση του δικανικού
συλλογισμού, οι πηγές του Αστικού Δικαίου, ο νόμος και το έθιμο. Η
έννοια του δικαιώματος, το δικαίωμα στην προσωπικότητα, η
προστασία και η κατάχρηση δικαιώματος. Τα στοιχεία του φυσικού
προσώπου, το όνομα, η κατοικία, η έναρξη και το τέλος της ζωής, η
δικαιοπρακτική ικανότητα. Στοιχεία ίδρυσης νομικών προσώπων. Η
αντιπροσώπευση

και

η

παραχώρηση

πληρεξουσιότητας.

Οι

προϋποθέσεις σύναψης έγκυρης δικαιοπραξίας, οι άκυρες και οι
ακυρώσιμες δικαιοπραξίες. Η έννοια του χρόνου, ο υπολογισμός των
προθεσμιών και ο θεσμός της παραγραφής.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Οι φοιτητές εισέρχονται στον κόσμο του δικαίου και γνωρίζουν βασικές
έννοιες που διέπουν τον κορμό του Αστικού Δικαίου. Οι έννοιες
γίνονται αντιληπτές με το ειδικό νομικό τους βάρος και οι φοιτητές
κατανοούν τη νομική σημασία όρων που συνθέτουν τη βάση ειδικών
περιοχών του δικαίου που θα αποτελέσουν αντικείμενα εξέτασης κατά
τη διάρκεια της φοίτησης τους.
Οι φοιτητές προετοιμάζονται κατάλληλα και τους παρέχεται η
ικανότητα να διεισδύσουν δημιουργικά στις ειδικότερες περιοχές και
ενότητες του δικαίου.

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Ανάλυση του πρώτου και ομώνυμου βιβλίου του Αστικού Κώδικα
(Άρθρα 1 – 286).
Έννοια δικαίου: διακρίσεις ουσιαστικών νόμων, πηγές δικαίου,
ερμηνεία και μέθοδοι ερμηνείας του δικαίου.
Δικαίωμα - Έννοια δικαιώματος διακρίσεις δικαιωμάτων, έννοια της
αξίωσης, συρροή αξιώσεων,
άσκηση

-

κατάχρηση

απώλεια, αλλοίωση

δικαιώματος,

παραγραφή

δικαιώματος,
δικαιωμάτων,

αυτοδύναμη προστασία.
Υποκείμενα δικαιωμάτων: Άνθρωπος, ικανότητα δικαίου, ιδιότητες ή
καταστάσεις φυσικών προσώπων, ύπαρξη και τέλος του ανθρώπου,
προσωπικότητα, προστασία προσωπικότητας.
Νομικά πρόσωπα: Έννοια, διακρίσεις, σύσταση, διοίκηση, ευθύνη,
τέλος νομικού προσώπου. Σωματεία - ιδρύματα.
Δικαιοπραξίες: Έγκυρη, άκυρη και ακυρώσιμη δικαιοπραξία.
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα.
Η έννοια του χρόνου και ο θεσμός της παραγραφής.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες
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Απ. Γεωργιάδη: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδοση, Αντώνης

Συζήτηση: 12 ώρες
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Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)



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



Τελική Εξέταση (60%)
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