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Οικογενειακό Δίκαιο 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG-130G Κορμού  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή μιας ευρείας και κριτικής κατανόησης του οικογενειακού 

δικαίου, νοούμενου εντός της κοινωνικής πραγματικότητας, η σχέση του με σύγχρονους και 

παραδοσιακούς κανόνες ηθικής και η εξέταση των οικείων θεμάτων του ως συστατικών ενός 

συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται η έννοια της οικογένειας και του οικογενειακού δικαίου 

εντός της έννομης τάξης και της κοινωνίας, ο γάμος ως σύμβαση και θεσμός, η γονική σχέση ως 

έννομη σχέση, βιολογική, οιονεί βιολογική, νομική (υιοθεσία), αλλά και κοινωνική, καθώς και οι 

μηχανισμοί οικογενειακής αλληλεγγύης που συνίστανται στην διατροφή, αλλά και στην επιτροπεία, 

την δικαστική συμπαράσταση κλπ. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι η οικογένεια και το 

οικογενειακό δίκαιο, η μνηστεία και η ελεύθερη ένωση, η σύμβαση του γάμου, ο ελαττωματικός γάμος, 

τα προσωπικά και περιουσιακά αποτελέσματα του γάμου, η διακοπή της συμβίωσης και το διαζύγιο, η 

συγγένεια, η θεμελίωση της μητρότητας και της πατρότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης, 

η γονική σχέση, ιδίως η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου, η διατροφή, η επιτροπεία και η 

δικαστική συμπαράσταση. Επιπλέον αναλύεται η υιοθεσία και οι νομικές πλευρές της ιατρικής 

υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, διαγωνίσματα 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

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

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

1. Αντιλαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικογενειακού

δικαίου και κοινωνικής λειτουργίας της οικογένειας

2. Γνωρίζουν τους κανόνες του οικογενειακού δικαίου.

3. Είναι εξοικειωμένοι με την λειτουργία των κανόνων αυτών στην πράξη.

4. Αξιολογούν, στο μέτρο του δυνατού, την λειτουργία αυτή.
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Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  

 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Κουνουγέρη-

Μανωλεδάκη Έφη 

Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Σάκκουλα Α.Ε. 2011  

Παπαχρίστου 

Αθανάσιος 

Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Φίλιος Παύλος 

 

Οικογενειακό Δίκαιο Σάκκουλα Α.Ε. 2011  

Δεληγιάννης Ιωάννης Οικογενειακό Δίκαιο, 2 τόμοι Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 

1986/

1987 

 

 

 

 

 


