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Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου

Κωδικός Μαθήµατος Τύπος Μαθήµατος ECTS   ΕCTS 
LAWG 110G Κορµού  6  3 
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική 

Προαπαιτούµενα

Κανένα 
Χώρος ∆ιδασκαλίας
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας του 
Πανεπιστηµίου 

Σκοπός τουΜαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξέταση και ανάλυση του τµήµατος του αστικού δικαίου που ασχολείται 
µε τις γενικές αρχές, δηλαδή µε τους γενικούς κανόνες που βρίσκουν εφαρµογή σε όλες τις ειδικότερες 
ενότητες του αστικού και εν γένει ιδιωτικού δικαίου. Εξετάζονται οι µέθοδοι ερµηνείας και εφαρµογής 
των κανόνων του αστικού δικαίου· η νοµική θέση των φυσικών και νοµικών προσώπων και η 
προστασία της προσωπικότητας· η έννοια, τα είδη, η σηµασία, η άσκηση και η προστασία των 
δικαιωµάτων· η έννοια, τα είδη και η λειτουργία των δικαιοπραξιών·θέµατα αντιπροσώπευσης, 
πληρεξουσιότητας και συναλλακτικής δράσης, καθώς και η επίδραση άλλων γεγονότων (π.χ. του 
χρόνου) στο δίκαιο. Επίσης, αναλύεται η σχέση των γενικών αρχών του αστικού δικαίου µε άλλες 
ενότητες δικαίου, τόσο του αστικού όσο και του ευρύτερου ιδιωτικού, αλλά και δηµοσίου δικαίου. 
Τέλος, επιχειρείται µία συγκριτική επισκόπηση του ελληνικού αστικού δικαίου µε άλλα δικαιϊκά 
συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του κυπριακού δικαίου. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα: 

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας& Τρόποι Εκµάθησης: 

∆ιαλέξεις, διαδραστικός διάλογος µε ανάλυση νοµολογίας και νοµοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

ΜέθοδοςΑξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/Συµµετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του ελληνικού αστικού δικαίου
2. Γνωρίζουν τις γενικές αρχές που διέπουν το ελληνικό αστικό δίκαιο
3. Αναγνωρίζουν τις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν το ελληνικόιδιωτικό δίκαιο
4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήµατα των γενικών αρχών του ελληνικού αστικού δικαίου
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήµατα των γενικών αρχών του ελληνικού αστικού δικαίου.
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Εγχειρίδια∆ιδασκαλίας: 
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Σπυριδάκης Ιωάννης Εγχειρίδιο Αστικού ∆ικαίου, 

1: ΓενικέςΑρχές 
Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

2004  

Γεωργιάδης 
Απόστολος 

Γενικές Αρχές Αστικού 
∆ικαίου 

Αντ.Ν. 
Σάκκουλα 

2002  

 

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Φίλιος Παύλος Γενικές Αρχές Αστικού 

∆ικαίου 
Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

2011  

Λαδάς Παναγιώτης Γενικές Αρχές Αστικού 
∆ικαίου (τόµοι Ι & ΙΙ) 

Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

2007 
2009 

 

Σηµαντήρας 
Κωνσταντίνος 

Γενικές Αρχές Αστικού 
∆ικαίου 

Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

1988  

Παπαντωνίου 
Νικόλαος 

Γενικές Αρχές του Αστικού 
∆ικαίου 

Αφοι 
Σάκκουλα 

1983  
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Σταθόπουλος Μ. 

Αστικός Κώδιξ 
(τόµος Ι) 

Π. Σάκκουλα 1978 
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