ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εισηγητής: Σπυρίδων Κακατσάκης, Dr. iur., LL.M, δικηγόρος
Διάρκεια εισηγήσεων: 4 ώρες
Σύνολο εισηγήσεων: 40
Γενικές πληροφορίες: Παράλληλα με τις εισηγήσεις θα δίδονται ασκήσεις προς
επίλυση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επιλύονται πρακτικά μικτής φύσεως
(αστικό-εμπορικό-δικονομία) στο πνεύμα του διαγωνισμού. Επιπλέον, σημειώνεται
πως κατά την πορεία των παραδόσεων, σταδιακά η διδασκαλία του Αστικού
Δικαίου συνδυάζεται και συμπλέκεται με το γνωστικό πεδίο της Πολιτικής
Δικονομίας και του Εμπορικού Δικαίου για την σφαιρικότερη εποπτεία της
διδακτέας ύλης. Κατά την πορεία της διδασκαλίας θα διενεργείται παράλληλα,
εκτός ωρών διδασκαλίας, γραπτή και προφορική εξέταση για την εξοικείωση των
υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.
Θεματικές ενότητες ανά εισήγηση
1η εισήγηση
Μεθοδολογία επίλυσης αστικών διαφορών – μεθοδολογία αστικού δικαίου
2η εισήγηση
Ειδικό πραγματικό δικαιοπραξίας– υποστατό δικαιοπραξίας και προσυμβατικό
στάδιο
3η εισήγηση
Γενικές προϋποθέσεις κύρους δικαιοπραξίας, μέρος Α΄
4η εισήγηση
Γενικές προϋποθέσεις κύρους δικαιοπραξίας, μέρος Α΄
5η εισήγηση
Περιεχόμενο και ερμηνεία δικαιοπραξίας – συρροή δικαιοπρακτικών ελαττωμάτων
6η εισήγηση
Επουσιώδεις όροι δικαιοπραξίας – αιρέσεις
7η εισήγηση
Αντιπροσώπευση
8η εισήγηση
Δικαιώματα – αξιώσεις – συρροές αξιώσεων – εισαγωγή στη φυσιολογία της ενοχής
9η εισήγηση
Απόσβεση ενοχής – ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι (παραγραφή, υπαναχώρηση)
10η εισήγηση
Ομαλή απόσβεση ενοχής
11η εισήγηση
Μεταβολή των προσώπων της ενοχικής σχέσης
12η εισήγηση
Πολυπρόσωπες ενοχές
13η εισήγηση
Ανώμαλη εξέλιξη ενοχής
14η εισήγηση
Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής – κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

15η εισήγηση
Ειδικές περιπτώσεις ενοχών
16η εισήγηση
Δίκαιο των συμβάσεων – συστηματική προσέγγιση ειδικού ενοχικού δικαίου
 Από τη 17η έως την 25η εισήγηση θα αναλυθούν επιμέρους δικαιοπρακτικές
και εξωδικαιοπρακτικές ενοχές. Η δομή του κάθε μαθήματος θα έχει ως
ακολούθως. Στις μεν δικαιοπρακτικές ενοχές: έννοια, διακρίσεις από
συναφείς σχέσεις, σύσταση, νομική φύση, ομαλή εξέλιξη, παθολογία ενοχής
και ειδική προβληματική ανά περίπτωση. Στις εξωδικαιοπρακτικές ενοχές:
έννοια, προϋποθέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσώπων. Μετά
από κάθε εισήγηση θα δίδεται άσκηση προς επεξεργασία και επίλυση στην
επόμενη εισήγηση.
17η εισήγηση
Δωρεά –δωρεά αιτία θανάτου
18η εισήγηση
Πώληση
19η εισήγηση
Πώληση – πώληση κληρονομίας
20η εισήγηση
Μίσθωση
21η εισήγηση
Έργο
22η εισήγηση
Έργο – ειδικές περιπτώσεις έργου
23η εισήγηση
Εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, επίδειξη πράγματος, καταδολίευση δανειστών
24η εισήγηση
Εγγύηση, συμβιβασμός, μεσιτεία, προκήρυξη
25η εισήγηση
Αδικοπραξία
26η εισήγηση
Πράγματα –εμπράγματα δικαιώματα, κυριότητα, γειτονικό δίκαιο
27η εισήγηση
Συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος
28η εισήγηση
Παράγωγος τρόπος κτήσης κυριότητας, νομή
29η εισήγηση
Πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας
30η εισήγηση
Προστασία κυριότητας
31η εισήγηση
Πραγματικές και προσωπικές δουλείες
33η εισήγηση
Ενέχυρο
34η εισήγηση
Υποθήκη

35η εισήγηση
Γάμος (σύσταση, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων), διαζύγιο
36η εισήγηση
Συγγένεια, σχέσεις γονέων τέκνων, διατροφή
37η εισήγηση
Διαθήκη
38η εισήγηση
Ειδικό περιεχόμενο διαθήκης (κληροδοσία, καταπίστευμα, εκτελεστής διαθήκης)
39η εισήγηση
Εκ του νόμου διαδοχή
40η εισήγηση
Κληρονομικές σχέσεις

