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Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι το τμήμα του Αστικού Δικαίου που
ρυθμίζει την τύχη των έννομων σχέσεων (κυρίως των περιουσιακών)
ενός φυσικού προσώπου για τον μετά τον θάνατό του χρόνο. Οι
κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου εκφράζουν, κατά βάση, μία
αξιολογική στάθμιση συγκρουόμενων συμφερόντων και επιδιώκουν με
τη ρυθμιστική τους λειτουργία τη λύση της συγκρούσεως. Σκοπός του
μαθήματος αυτού, είναι ακριβώς η εμβάθυνση των φοιτητών σε αυτά
τα

συγκρουόμενα

κληρονομούμενου,

συμφέροντα
συμφέρον

(όπως

οικογένειας

λ.χ.

συμφέρον

κληρονομούμενου,

συμφέρον δανειστών κληρονομούμενου κ.λ.π.), όπως επίσης και η
εμβάθυνση,

πέραν από

το

περιεχόμενο

των διατάξεων

του

Κληρονομικού Δικαίου, στις γενικές αρχές του Κληρονομικού Δικαίου
(καθολικότητα και αμεσότητα κληρονομικής διαδοχής, ελευθερία του
διατιθέναι, προστασία της οικογένειας κ.λ.π.).
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας των διαλέξεων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:


Να κατανοούν τη φύση και τη λειτουργική σημασία του

Κληρονομικού Δικαίου, ως ειδικού τμήματος του Αστικού Δικαίου.


Να γνωρίζουν την έννοια, τα υποκείμενα και το αντικείμενο της

κληρονομικής διαδοχής.


Να γνωρίζουν περί των βασικών πτυχών της εκ διαθήκης

κληρονομικής διαδοχής (ικανότητα

και αναικανότητα

σύνταξης

διαθήκης, τύποι διαθηκών, ανάκληση, δημοσίευση και περιεχόμενο
διαθήκης, ακυρότητα και ακυρωσία διαθήκης).



Να γνωρίζουν περί των βασικών πτυχών της εξ αδιαθέτου

κληρονομικής διαδοχής (έννοια, τάξεις εξ αδιαθέτου διαδοχής) και της
αναγκαστικής κληρονομικής διαδοχής (νόμιμη μοίρα).
Προαπαιτούμενα

LAW 111 Γενικές Αρχές Συναπαιτούμενα
Αστικού Δικαίου

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εισαγωγή – Έννοια και λειτουργία του κληρονομικού δικαίου,
συγκρουόμενα συμφέροντα, γενικές αρχές.
Έννοια, λόγοι και είδη κληρονομικής διαδοχής.
Κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης (ελευθερία και ικανότητα του
διατιθέναι, τύποι διαθηκών, ανάκληση, δημοσίευση, περιεχόμενο,
εγκυρότητα – ακυρότητα διαθήκης)
Κληρονομική Διαδοχή εξ αδιαθέτου (έννοια, τάξεις εξ αδιαθέτου
διαδοχής).
Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (νόμιμη μοίρα, υπολογισμός).
Η περιέλευση της κληρονομιάς στον κληρονόμο.
Η σχολάζουσα κληρονομιά.
Προστασία του κληρονόμου.
Κληρονομητήριο (έννοια, διαδικασία εξασφάλισης).
Σχέσεις κληρονόμου με κληρονομικούς δανειστές και σχέσεις μεταξύ
συγκληρονόμων.
Πώληση

της

κληρονομιάς,

εκτελεστής

διαθήκη,

κληρονομικό

καταπίστευμα, δωρεά αιτία θανάτου.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες
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Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)



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



Τελική Εξέταση (60%)
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