
  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Αστικός Κώδικας, παρά την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών που συμπληρώνει σε λίγο και παρά τις 
κατά καιρούς παρεμβάσεις του νομοθέτη, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την προσαρμογή του νομοθε-
τήματος στα νεότερα κοινωνικά δεδομένα, παραμένει ο σημαντικότερος νόμος του Κράτους, ο καταστατικός 
χάρτης των ιδιωτικών έννομων σχέσεων. Με την ευρεία χρήση των γενικών ρητρών, των αόριστων νομικών 
εννοιών και των αξιολογικών κρίσεων εξασφαλίζεται στο νομοθέτημα η δυνατότητα, να προσαρμόζεται στην πο-
λυποίκιλη κοινωνική πραγματικότητα και να ανανεώνεται συνεχώς. Από την άλλη μεριά, χάρη στην προσεκτική 
και δικαιοπλαστική ερμηνεία των διατάξεών του από τους έλληνες δικαστές και την εκσυγχρονιστική συμβολή 
των ελλήνων νομικών συγγραφέων, διατηρεί ο Κώδικας την αρχική λάμψη και δύναμή του. 

Με την έκδοση της «Σύντομης Ερμηνείας του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ) επιδιώκεται η πλήρωση ενός 
κενού στη νομική βιβλιογραφία της χώρας μας, που συνίσταται στην έλλειψη μιας σύντομης ερμηνείας του ΑΚ 
με μορφή αντίστοιχη εκείνης του γερμανικού Kurzkommentar. Σε άλλες χώρες, και ιδίως τις γερμανόφωνες, 
κυκλοφορούν από παλαιά διάφορα και πολύ αξιόλογα τέτοια έργα, επίτομα ή δίτομα. Για λόγους τεχνικούς 
προτιμήσαμε την έκδοση του έργου σε δύο τόμους και παραδίδουμε σήμερα στο νομικό κόσμο της χώρας τον 
πρώτο τόμο, που περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 1-946, δηλαδή τις Γενικές Αρχές και το Ενοχικό ∆ίκαιο 
(Γενικό και Ειδικό). 

Πρέπει να επισημάνω ότι ο σκοπός και ο στόχος της παρούσας «Σύντομης Ερμηνείας» διαφέρουν σημαντικά 
από εκείνους της κατ’ άρθρον ερμηνείας του ΑΚ από τους Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, της οποίας η επανέκδοση 
θα συνεχισθεί κανονικά από τον ίδιο εκδότη. Γιατί, ενώ στο τελευταίο αυτό έργο η ερμηνεία των διατάξεων του 
ΑΚ είναι αναλυτική με ευρεία αναφορά και στις γνώμες των συγγραφέων, σκοπός της ΣΕΑΚ είναι η συνοπτική 
απόδοση του νοήματος κάθε διάταξης με βάση κυρίως τα πορίσματα της νομολογίας των δικαστηρίων. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί με την έκδοση και του δεύτερου τόμου, ο οποίος θα περιέχει την ερμηνεία των 
άρθρων 947-2035, δηλαδή του Εμπραγμάτου, του Οικογενειακού και του Κληρονομικού ∆ικαίου, ο έλληνας 
νομικός θα έχει στη διάθεσή του ένα πολύτιμο «εργαλείο δουλειάς», έναν πανδέκτη ερμηνείας των διατάξεων 
του ΑΚ με βάση κυρίως την πιο πρόσφατη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. 

∆εδομένου ότι οι συνεργάτες και ο συντονιστής-επιμελητής της ύλης αναφέρονται ονομαστικώς στην αρχή 
του τόμου, από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους «αφανείς» συντελεστές αυτής της προσπά-
θειας και συγκεκριμένα: τη ∆ιαμάντω Χαλβατζόγλου  και την Καίτη Βαφία, που είχαν την ευθύνη της φωτοσύν-
θεσης. τη Χάρι Νικολοπούλου, που φιλοτέχνησε το εξώφυλλο. τη γραμματέα μου Ιωάννα Λυμπεροπούλου, 
που μετέφερε με τη γνωστή επιμέλεια τα χειρόγραφά μου στον Η/Υ και τη συνεργάτιδά μου Μαρία Κακαβιά, 
∆ικηγόρο, η οποία με ευσυνειδησία και αφοσίωση με βοήθησε στη συλλογή της νομολογίας και στη διόρθωση 
των δοκιμίων. 

Αθήνα, Ιούνιος 2010  Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
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Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα
Βιβλιογραφία: Γαζής, Σκέψεις για την ακμή του δικαίου και της νομικής επιστήμης, ΚριτΕ 1995, 13. Γεωργιάδης, 
Το Ιδιωτικό ∆ίκαιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ΝοΒ 2001, 569. ο ίδιος, Η συμβολή του Αστικού Κώδικα στην 
ανανέωση του δικαίου, ΚριτΕ 1996, 123. ο ίδιος, Οι πηγές του ιδιωτικού δικαίου κατά την επανάσταση του 1821, 
Ελλ∆νη 2007, 645. Αστ. Γεωργιάδης, Το ιωβηλαίον του Αστικού Κώδικα, Αρμ 1996, 809. ∆ωρής, Εισαγω-
γή στο αστικό δίκαιο, τεύχος Αã (1991), σ. 202. ο ίδιος, εις Σταθόπουλου/Αυγουστιανάκη (επιμ.), Εισαγωγή στο 
αστικό δίκαιο (1992), σ. 109. Ζέπος, Η νεωτέρα ελληνική επιστήμη του αστικού δικαίου (1954). Άκις Λαμπρό-
πουλος, Η πεντηκονταετία του Αστικού Κώδικος, Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, τεύχος 9, σ. 193. 
Μαριδάκης, Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κωδικοποιήσεως, Ανάτυπο από τα πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών (1947). Πανταζόπουλος, Από της «λογίας παραδόσεως» εις τον Αστικόν Κώδικα (1947). ο ίδιος, Αστι-
κός Κώδιξ και «Εθνικόν» ∆ίκαιον (1945). ο ίδιος, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Νομοφύλαξ και Κριτής Θεσσα-
λονίκης, Τόμος Κ. Αρμενόπουλου (1952), σ. 477. Πετρόπουλος, Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαί-
ου2 (1962). Πιτσάκης, Η σημασία του νομικού έργου του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου (ανάτυπο από το Βã ∆ιε-
θνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία) (2002). Γ. Ρήγος, 50 χρόνια Αστικός Κώδικας – Η συμβολή της νομολογίας 
στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του, Ελλ∆νη 1997, 11. Ταμπακόπουλος, Η ιστορία της αποπερατώσεως του 
Αστικού Κώδικος (1943). Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Η ιστορία των σχεδίων του ελληνικού αστικού κώδικος, ΑΙ∆ 
1937, 433. Τρωιάνος, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου (1986).

Α. Το Αστικό Δίκαιο. Αστικό ∆ίκαιο είναι το γενικό ιδιωτικό δίκαιο, δηλ. το δίκαιο που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις 
όλων των προσώπων ως ιδιωτών, ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά τους. Ο όρος 
«αστικό» δίκαιο είναι παραπλανητικός. αποτελεί απόδοση του όρου ius civile (droit civil, Zivilrecht, Civil Law, 
derecho civil) που σήμαινε αρχικά το δίκαιο του άστεως γενικά, δημόσιο και ιδιωτικό, αλλά περιορίστηκε αρ-
γότερα στην απόδοση μόνο του ιδιωτικού δικαίου. Σήμερα, πάντως, το αστικό δίκαιο δεν είναι το δίκαιο των 
αστών ή της αστικής τάξης αλλά το δίκαιο του κοινού ανθρώπου. Προσδιορίζει τον άνθρωπο από τη γέννησή 
του (ακριβέστερα και πριν από αυτήν: προστασία κυοφορουμένου) και τον παρακολουθεί σε όλη του την ζωή, 
ακόμα και μετά τον θάνατό του (ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχής).
Το αστικό δίκαιο αποτελεί τον κορμό του ιδιωτικού δικαίου. Αρχικά μάλιστα, αστικό και ιδιωτικό δίκαιο ταυ-

τίζονταν. Σιγά σιγά όμως αποσπάστηκαν από το αστικό δίκαιο και εξελίχθηκαν σε αυτοτελείς κλάδους του ιδι-
ωτικού δικαίου το εμπορικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και το 
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι το ιδιωτικό δίκαιο θεωρείται σήμερα έννοια γένους σε σχέση με το 
αστικό δίκαιο.
Το αστικό δίκαιο ρυθμίζει τις βασικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών, όπως π.χ. 

τον γάμο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους, τις κυριότερες σχέσεις της καθημερινής συ-
ναλλαγής (πώληση, μίσθωση, δωρεά, δάνειο κ.λπ.), τις έννομες μορφές εξουσίας οικονομικών αγαθών από 
τον άνθρωπο (κυριότητα, νομή, δουλείες, ενέχυρο και υποθήκη), την τύχη της περιουσίας του ανθρώπου με-
τά τον θάνατό του.
Η σπουδαιότητα του αστικού δικαίου είναι ιδιαιτέρως μεγάλη για τους εξής λόγους: α) Ρυθμίζει ολόκληρο 

σχεδόν τον ιδιωτικό βίο (οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό) του ανθρώπου από τη σύλληψή του μέχρι 
και πέραν από τον θάνατό του. β) Παρουσιάζει σταθερότητα, γιατί οι ρυθμιζόμενες από αυτό σχέσεις δεν επη-
ρεάζονται σημαντικά από τα διάφορα κοινωνικά καθεστώτα, τις οικονομικές μεταβολές ή την τεχνική πρόοδο. 
γ) Έχει υποστεί τη μεγαλύτερη επιστημονική επεξεργασία, αφενός γιατί η εμφάνισή του προηγήθηκε χρονικά 
από τους άλλους κλάδους του δικαίου και αφετέρου γιατί, λόγω του πανανθρώπινου χαρακτήρα του, ερευ-
νήθηκε από τους επιστήμονες διαφόρων χωρών. Έτσι, οι έννοιες του αστικού δικαίου έχουν αποκτήσει ακρι-
βή σημασία και ελαστικότητα, που κάνουν δυνατή τη χρησιμοποίησή τους και από τους άλλους κλάδους του 
δικαίου. Στους κόλπους του έχουν αναπτυχθεί αρχές, των οποίων η σπουδαιότητα εκτείνεται πολύ πέραν από 
τα όρια του αστικού δικαίου.
Β. Το αστικό δίκαιο πριν από τον ΑΚ. Ι. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Το αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του Έθνος, έχο-
ντας επίγνωση της ιστορικής του συνέχειας, αναγόρευσε από τις πρώτες κιόλας εθνικές συνελεύσεις το βυ-
ζαντινό δίκαιο, τους νόμους «των αειμνήστων ημών αυτοκρατόρων», σε ισχύον αστικό δίκαιο. Αυτό έγινε κατά 
τη σύνταξη τόσο του «Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος» στην Επίδαυρο το 1822, όσο και του Συντάγ-
ματος του Άστρους το 1825 και του Συντάγματος της Τροιζήνας το 1827. Ο Κυβερνήτης όμως Ιωάννης Καπο-
δίστριας, λαμβάνοντας υπόψη πόσο δύσχρηστα ήταν τα Βασιλικά που περιείχαν τους νόμους αυτούς και πό-
σο σπάνια τα αντίτυπα των Βασιλικών στην ερειπωμένη τότε Ελλάδα, όρισε με το Ψήφισμα της 15ης ∆εκεμ-
βρίου 1828 ότι τα «δικαστήρια ακολουθούν τους νόμους των αυτοκρατόρων, περιεχομένους εις την Εξάβιβλον 
του Αρμενοπούλου» (για την ιστορία του δικαίου στην Ελλάδα μετά την εθνική παλιγγενεσία βλ. αντί πολλών 
Γεωργιάδη, Ελλ∆νη 2007, 645 επ.). Προέκρινε δηλαδή, από την ογκώδη και δυσαπόκτητη σειρά των Βασιλι-

Γεωργιάδης
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Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα 

Γεωργιάδης

κών, την εύχρηστη, συνοπτική και προσιτή συλλογή νόμων, την οποία είχε συντάξει κατά τον 14ο αιώνα ο «εν 
Θεσσαλονίκη νομοκάνων και κριτής» Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και η οποία είχε εφαρμοστεί ευρύτατα με-
ταξύ των υπόδουλων Ελλήνων κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας (για τον Κ. Αρμενόπουλο και την Εξάβι-
βλο βλ. αντί πολλών Τρωιάνο, σ. 160 επ.. Πανταζόπουλο, Τόμος Κ. Αρμενόπουλου, σ. 477 επ.. Πιτσάκη, σ. 
239 επ.). Την απόφαση του Καποδίστρια υιοθέτησε λίγο αργότερα η Αντιβασιλεία, η οποία όρισε με το ∆ιάταγ-
μα της 23ης Φεβρουαρίου 1835, ότι «οι πολιτικοί νόμοι των βυζαντινών αυτοκρατόρων οι περιεχόμενοι εις την 
Εξάβιβλον του Αρμενόπουλου, θέλουν ισχύει, μέχρις ου δημοσιευθεί ο πολιτικός κώδιξ, του οποίου την σύ-
νταξιν διατάξαμεν ήδη».
Όπως προκύπτει από το ∆ιάταγμα του 1835, εισήχθηκαν ως ισχύον αστικό δίκαιο οι πολιτικοί (δηλ. οι ιδιω-

τικοί ή αστικοί) νόμοι των βυζαντινών αυτοκρατόρων. «Κώδιξ» δε, του οποίου προαναγγέλεται η σύνταξη, ση-
μαίνει νομοθέτημα που περιλαμβάνει κατά το δυνατόν εξαντλητικώς τους κανόνες είτε ενός ολόκληρου κλά-
δου του δικαίου (π.χ. αστικός, εμπορικός, ποινικός κώδικας) είτε ενός τομέα από τον κλάδο αυτόν (π.χ. ναυ-
τικός κώδικας).

ΙΙ. Επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών. Παρά τη ρητή αναφορά του ∆ιατάγματος του 1835 στην Εξάβιβλο, επικράτη-
σε μεταξύ των νομικών της νεότερης Ελλάδας η αντίληψη ότι άμεση και κύρια πηγή του τότε ισχύοντος δικαίου 
ήταν η ιουστινιάνεια νομοθεσία. Για την επικράτηση αυτής της αντίληψης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής δύο επιχει-
ρήματα: Πρώτον, ότι η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος της περίληψη του δικαί-
ου που περιέχεται στα Βασιλικά και ότι αυτά δεν είναι άλλο παρά η απόδοση στην ελληνική της νομοθεσίας του 
Ιουστινιανού. ∆εύτερον, ότι το ∆ιάταγμα του 1835 δεν όριζε την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου ως αποκλειστική 
πηγή του αστικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτόν οι Έλληνες νομικοί έφταναν μέσω της Εξαβίβλου στην ιουστινιά-
νεια νομοθεσία, την οποία και θεώρησαν ως αμέσως ισχύουσα στη νεότερη Ελλάδα.
Η επικράτηση αυτής της γνώμης είχε σπουδαιότατες συνέπειες για την εξέλιξη της επιστήμης του αστικού 

δικαίου στη χώρα μας. Ο λόγος είναι ότι την εποχή εκείνην τα κείμενα της ιουστινιάνειας νομοθεσίας αποτε-
λούσαν πηγή και του αστικού δικαίου που ίσχυε στη Γερμανία. Με βάση τα κείμενα αυτά είχε διαμορφωθεί η 
γερμανική επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών που καλλιεργούσε αριστοτεχνικά το δίκαιο αυτό. Η επιστήμη 
του δικαίου των πανδεκτών ήκμασε κάτω από την επίδραση της ιστορικής σχολής του δικαίου (κύριος εκπρό-
σωπος ο Φρειδερίκος-Κάρολος von Savigny, 1779-1861) και έφτασε στο αποκορύφωμά της με τον Βερνάρ-
δο Windscheid (1817-1892).
Οι πρώτοι καθηγητές του αστικού δικαίου (Παύλος Καλλιγάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Βασίλειος Οικο-

νομίδης) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837) είχαν σπουδάσει σε γερμανικά πανεπιστήμια. Αυτός ήταν ο λόγος 
που τάχτηκαν (και ιδίως ο Καλλιγάς) υπέρ της παραπάνω ερμηνείας του ∆ιατάγματος του 1835 και επέβαλαν 
την άποψη ότι ίσχυε το Corpus Iuris Civilis (για τους θεμελιωτές του αστικού δικαίου στη νεότερη Ελλάδα βλ. 
Ζέπο, σ. 16 επ.. Πετρόπουλο, σ. 383 επ.. Γαζή, 19 επ.). Γιατί μέσω της ιουστινιάνειας νομοθεσίας είχαν τη δυ-
νατότητα να εισαγάγουν στην Ελλάδα τη γερμανική επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών, την οποία γνώριζαν. 
Έτσι η επιστήμη αυτή αποτέλεσε και στη χώρα μας τη θεωρητική βάση του ισχύοντος αστικού δικαίου. Τέτοια 
ήταν μάλιστα η προσήλωση των Ελλήνων νομικών στη γερμανική επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών, ώστε 
τα συγγράμματα των Γερμανών πανδεκτιστών Dernburg, Regelsberger, Windscheid κ.ά. –αφού μεταφράστη-
καν στην ελληνική– θεωρούνταν σχεδόν σαν κώδικες νόμων και οι δικαστικές αποφάσεις παρέπεμπαν σ’ αυ-
τά αντί να ανατρέχουν στο κείμενο του νόμου.

ΙΙΙ. Οι νεότεροι αστικοί νόμοι. Η διαπίστωση ότι το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο ήταν σε πολλά θέματα ακατάλληλο για 
μια σύγχρονη πολιτεία, οδήγησε στη θέσπιση νεότερων αστικών νόμων, με τους οποίους αντικαταστάθηκαν με-
γάλα και σημαντικά τμήματα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Πολλοί από τους νόμους αυτούς (όπως π.χ. ο ν. 
Τϟ/1856 «περί μεταγραφής» κ.λπ., ο ν. ΤϟΑã/1856 «Αστικός Ελληνικός Νόμος», ο ν. ΧΠΘã/1861 «περί ανηλί-
κων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών»), με τους οποίους εκσυγχρονίσθηκε το τότε ισχύον δίκαιο, 
περιλήφθηκαν αργότερα στον ΑΚ ή αποτέλεσαν την πηγή των σχετικών διατάξεών του.

IV. Τοπικοί αστικοί κώδικες. Με την επέκταση των ορίων του ελληνικού Κράτους επεκτάθηκε και η νομοθεσία του, 
δηλ. το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο όπως είχε συμπληρωθεί και εκσυγχρονισθεί με τους νεότερους νόμους. Οι 
υφιστάμενοι όμως στις προσαρτηθείσες χώρες τοπικοί αστικοί κώδικες διατηρήθηκαν σε ισχύ.
Έτσι, στην Επτάνησο διατηρήθηκε σε ισχύ ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδιξ του 1841 (Ιόνιος Αστικός Κώδιξ), ο οποί-

ος αποτελείτο από 2111 άρθρα και είχε συνταχθεί κυρίως με βάση τον γαλλΑΚ. Στη Σάμο διατηρήθηκε σε 
ισχύ μετά την προσάρτηση της νήσου ο Αστικός Κώδιξ του 1899 (Σαμιακός Αστικός Κώδιξ), ο οποίος αποτε-
λείτο από 1927 άρθρα και είχε συνταχθεί με βάση το Νομοσχέδιο αστικού δικαίου του 1874. Στην Κρήτη δια-
τηρήθηκε σε ισχύ ο Αστικός Κώδιξ που είχε συνταχθεί το 1904 με βάση κατά κύριο λόγο επίσης το Νομοσχέ-
διο του 1874 (Κρητικός Αστικός Κώδιξ).

Γ. Η σύνταξη του Αστικού Κώδικα. Ι. Ανάγκη σύνταξης. Περισσότερα από εκατό χρόνια χρειάσθηκαν για να συντα-
χθεί ο Αστικός Κώδικας, τον οποίο προανήγγειλε το ∆ιάταγμα του 1835. Οι διάφορες επιτροπές που κατά και-
ρούς είχαν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό δεν κατέληγαν στην ολοκλήρωση του έργου λόγω των δυσχερει-
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ών που παρουσίαζε, της έλλειψης συνέχειας και της πολιτικής αστάθειας που για μεγάλα χρονικά διαστήμα-
τα μάστιζε τη χώρα μας.
Ωστόσο, το παρωχημένο πολλών ρυθμίσεων του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, η σύγχυση που δημιουργούσε 

η ισχύς πολλών νέων νόμων, καθώς και η πολυδιάσπαση που επέφερε η ταυτόχρονη χρήση των τοπικών κωδί-
κων, καθιστούσε συνεχώς επιτακτικότερη την ανάγκη σύνταξης ενός ενιαίου νομοθετήματος, το οποίο θα περιε-
λάμβανε ολόκληρη την αστική νομοθεσία που ίσχυε μέχρι τότε σε όλη την ελληνική επικράτεια.
ΙΙ. Προεργασία. Το 1930 η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου συνέστησε πενταμελή συντακτική επιτροπή, η 
οποία απαρτίσθηκε από τους καθηγητές Κωνσταντίνο ∆εμερτζή (πρόεδρο), Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο, 
Γεώργιο Μπαλή, Γεώργιο Μαριδάκη και τον δικηγόρο Πέτρο Θηβαίο (μέλη). Η επιτροπή αυτή ανταποκρίθη-
κε στη γενική επιθυμία του νομικού κόσμου της χώρας και απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης μεταφοράς ενός 
από τους ξένους κώδικες. Απεναντίας απέβλεψε στην κατάρτιση ελληνικού αστικού κώδικα, κωδικοποιώντας 
το μέχρι τότε ισχύσαν σε μας αστικό δίκαιο, το οποίο θα συμπληρωνόταν και θα προσαρμοζόταν στις εν τω με-
ταξύ εξελίξεις και στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό σήμαινε ότι βάση θα αποτελούσε αφενός το βυζαντινορωμα-
ϊκό δίκαιο, όπως ίσχυσε σε μας κάτω από την επίδραση της επιστήμης του δικαίου των πανδεκτών, και αφετέ-
ρου οι νεότεροι αστικοί νόμοι.
Έτσι, η συντακτική επιτροπή του 1930 συνέταξε πρώτα διάγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από αναθεωρητική 

επιτροπή με ευρύτερη σύνθεση (πολυμελέστερη) και στη συνέχεια προχώρησε στη σύνταξη του σχεδίου του 
κώδικα. Η παραπάνω επιτροπή περάτωσε το έργο της το 1936, τα δε σχέδια των πέντε βιβλίων του Αστικού 
Κώδικα (Γενικές Αρχές, Ενοχικό ∆ίκαιο, Εμπράγματο ∆ίκαιο, Οικογενειακό ∆ίκαιο και Κληρονομικό ∆ίκαιο) 
δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1933 και 1936.
Η Κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, η οποία ήλθε στην εξουσία το 1936, θέλοντας να τελειώνει με το χρονί-

ζον ζήτημα του Αστικού Κώδικα ανέθεσε στο μέλος της επιτροπής Γεώργιο Μπαλή τον συντονισμό και την τε-
λική επεξεργασία των πέντε σχεδίων, τα οποία –επειδή είχαν συνταχθεί το καθένα από άλλο μέλος της συντα-
κτικής επιτροπής– έδιναν την εικόνα σπονδυλωτού και όχι ενιαίου έργου. Ο Μπαλής μετά από εργασία δώδε-
κα μηνών παρέδωσε στις 17 ∆εκεμβρίου 1939 το τελικό σχέδιο του ΑΚ στην Κυβέρνηση Μεταξά, η οποία το 
δημοσίευσε με τον ν. 2250/1940 και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την 1η Ιουλίου 1941, για 
να δοθεί στο μεταξύ η δυνατότητα στους έλληνες νομικούς να το μελετήσουν. Όμως τα γεγονότα που επακο-
λούθησαν (πόλεμος, κατάληψη της χώρας από τους εχθρούς, διαφυγή της Κυβέρνησης στην Αίγυπτο) κατέ-
στησαν αναγκαία την επ’ αόριστον αναστολή της ισχύος του κώδικα (ν.δ. 35/1941).
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος η Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη συγκρότησε το 1945 νέα επιτροπή 

από τα επιζώντα μέλη της παλαιάς συντακτικής επιτροπής (Τριανταφυλλόπουλο, Μαριδάκη. στη θέση του αρ-
νηθέντος να μετάσχει Μπαλή διορίσθηκε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σακκέτας, ο οποίος όμως 
προφασίσθηκε υπηρεσιακά καθήκοντα και δεν έλαβε ενεργό μέρος) με την εντολή, να αναθεωρήσουν το κεί-
μενο του κώδικα με βάση την ασκηθείσα επ’ αυτού κριτική και τις νεότερες (μεταπολεμικές) αντιλήψεις. Με-
τά από τρίμηνη εργασία η επιτροπή (κατ’ ουσίαν οι καθηγητές Τριανταφυλλόπουλος και Μαριδάκης) παρέδω-
σε στις 15 Σεπτεμβρίου 1945 το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο του Αστικού Κώδικα στην Κυβέρνηση, η οποία 
το δημοσίευσε με τον ν. 777/1945 και το έθεσε σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου 1946 (επέτειο του ιστορικού ∆ι-
ατάγματος του 1835). Έτσι, ενώ επί εκατό και πλέον χρόνια δεν είχαμε Αστικό Κώδικα, αποκτήσαμε δύο: τον 
Αστικό Κώδικα του 1940 και τον Αστικό Κώδικα του 1945.
ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος. Η Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη που προήλθε από τις εκλογές του 1946 επανέφερε σε 
ισχύ τον Αστικό Κώδικα του 1940 με το ν.δ. 7-10 Μαΐου 1946, και μάλιστα αναδρομικώς από τις 23 Φεβρουα-
ρίου 1946, καταργώντας αντιστοίχως τον Αστικό Κώδικα του 1945. Τότε προκλήθηκε οξύτατη επιστημονική δι-
αμάχη που σύντομα έλαβε και πολιτικό χαρακτήρα. Αξιόλογοι νομικοί χωρίστηκαν σε παρατάξεις, τους «μπαλι-
κούς» και τους «τριανταφυλλοπουλικούς», οι οποίες στηρίζονταν από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και το Λαϊ-
κό Κόμμα αντιστοίχως και εκπροσωπούνταν από τα περιοδικά «Θέμις» και «Νέον ∆ίκαιον» αντιστοίχως (βλ. Άκι 
Λαμπρόπουλο, σ. 198 επ.). Συγκρίνοντας τους δύο κώδικες πρέπει να πούμε ότι ο κώδικας του 1945 εισήγα-
γε μεν ορισμένες επιτυχείς τροποποιήσεις, δεν είχε όμως την ενότητα του ύφους και της μορφής που παρου-
σιάζει ο ισχύων κώδικας του 1940.
Δ. Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του ΑΚ. Ι. Περιεχόμενο του ΑΚ. Ο ΑΚ ακολούθησε, κατά το πρότυπο του γερμΑΚ 
(1900), το πενταμερές σύστημα διαίρεσης της ύλης του αστικού δικαίου, απορρίπτοντας τη διμερή διαίρεση 
(περιουσιακό δίκαιο και δίκαιο των προσώπων). Έτσι, ο ΑΚ χωρίζεται σε πέντε μέρη («βιβλία»): τις γενικές αρ-
χές, το ενοχικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο και το κληρονομικό δίκαιο. Ενοχικό δί-
καιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχικές σχέσεις ή, όπως αλλιώς λέγουμε, τις ενο-
χές. Εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του αστικού δικαίου που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δι-
καιώματα, δηλαδή τις έννομες σχέσεις των προσώπων προς τα πράγματα. Οικογενειακό δίκαιο είναι το σύνολο 
των κανόνων που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των 
συγγενών, ιδιαίτερα μεταξύ γονέων και τέκνων. Κληρονομικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμί-
ζουν την τύχη της περιουσίας του ανθρώπου μετά τον θάνατό του, δηλαδή τον τρόπο της ολικής ή μερικής δι-
αδοχής στην περιουσία του, καθώς και τα δικαιώματα των κληρονόμων. Των τεσσάρων αυτών μερών προτάσ-
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σεται γενικό μέρος που το ονομάζουμε Γενικές Αρχές και το οποίο περιλαμβάνει κανόνες που εφαρμόζονται 
και στα τέσσερα παραπάνω μέρη.
Ο ΑΚ, μολονότι δέχθηκε επιρροές από ξένα πρότυπα, είναι δημιούργημα της ελληνικής νομικής επιστήμης 

και διαθέτει πρωτοτυπία και αυτοτέλεια. Οι διατάξεις του διακρίνονται για τη σαφήνειά τους και περιέχουν αρ-
κετά λεπτομερείς ρυθμίσεις. Αν και κατά βάση συντηρητικός, ο ΑΚ, με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έλα-
βαν χώρα στις αρχές του 21ου αιώνα (ν. 3043/2002 και ν. 3089/2002), επιχείρησε να προσαρμοστεί στις σύγ-
χρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Ειδικά, η νομοθετική παρέμβαση στον χώρο της βιοτεχνολογίας 
αναδεικνύει το προοδευτικό πνεύμα του νομοθετήματος. Χαρακτηριστικά του προοδευτικού χαρακτήρα του ΑΚ 
είναι επίσης η γενική απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος (ΑΚ 281), η ρύθμιση των οικογενειακών σχέ-
σεων με γνώμονα την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων (Σ 4 ¨ 2), καθώς και η αναγωγή της ανθρώπινης προσω-
πικότητας σε έννομο αγαθό άξιο προστασίας (ΑΚ 57-59, 932). Συναφής με την τελευταία είναι και η διασφάλι-
ση της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας (ή αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης), όπως αυτή εκδηλώνεται στην 
ΑΚ 361. Από την άλλη, πλέγμα διατάξεων (ΑΚ 335 επ.) ορίζει λεπτομερώς τα σχετικά με την ευθύνη του προ-
σώπου που δεν τήρησε τις υποχρεώσεις, τις οποίες ανέλαβε αυτοβούλως έναντι του αντισυμβαλλομένου του. 
Άλλο θεμελιώδες στοιχείο του ΑΚ είναι η αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων (ΑΚ 973), καθώς η προστα-
σία της ιδιοκτησίας σε ευρεία έννοια αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής 
βουλήσεως και της ελευθερίας των συμβάσεων.
Χαρακτηριστική είναι επίσης η ευρεία χρήση στον ΑΚ γενικών ρητρών, το περιεχόμενο των οποίων προσδιο-

ρίζεται ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και τις ανάγκες κάθε εποχής. Πρόκειται 
για γενικές κατευθυντήριες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούν αόριστες έννοιες και αξιολογικά κριτήρια (όπως 
«καλή πίστη», «χρηστά ήθη», «εύλογη αιτία», «σπουδαίος λόγος», «κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δι-
καιώματος» κ.λπ.) και έτσι παρέχουν στον δικαστή την ευχέρεια να αποφασίζει κάθε φορά, αν η συγκεκριμέ-
νη υπόθεση που δικάζει υπάγεται ή όχι στη γενική και αφηρημένη διατύπωση των διατάξεων αυτών. Οι ρήτρες 
αυτές αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του ΑΚ, αφού εξασφαλίζουν στο νο-
μοθέτημα διαχρονικότητα μέσα από τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης. Η ελαστικότητα της διατύπωσής τους 
αφενός απαλλάσσει τον νομοθέτη από την ανάγκη μιας άκαμπτης περιπτωσιολογικής ρύθμισης και αφετέρου 
αφήνει στον δικαστή περιθώριο για την εξεύρεση της επιεικέστερης κάθε φορά λύσης.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά του ΑΚ. Ως βασικά χαρακτηριστικά του ΑΚ μπορούν να αναφερθούν τα εξής: α) Η ανα-
γνώριση και προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας (ΑΚ 57-59, 932), διαπίστωση που εναρμονίζεται σή-
μερα και με την αντίστοιχη συνταγματική επιταγή (Σ 2 ¨ 1, 5 ¨ 1). β) Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας (ή αυ-
τονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως) και οι ειδικότερες εκδηλώσεις της (ελευθερία των συμβάσεων: ΑΚ 361, 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι: Σ 12, ελευθερία σύνταξης διαθήκης: ΑΚ 1712) αποτελούν θεμέλιο του ΑΚ, 
καθώς και όλου του ελληνικού δικαίου και του οικονομικού συστήματος. γ) Εκδήλωση της αρχής της αυτονο-
μίας της ιδιωτικής βουλήσεως αποτελεί επίσης η αρχή της υποχρέωσης τηρήσεως των συμφωνημένων (pacta 
sunt servanda), η οποία διαπνέει μεγάλο μέρος του ΑΚ και ιδίως το ενοχικό δίκαιο. δ) Θεμελιώδες στοιχείο 
του ΑΚ αποτελεί η αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων (ΑΚ 973) και η πρόσδοση απόλυτου χαρακτήρα 
στα δικαιώματα αυτά με πρώτο το δικαίωμα κυριότητας. Η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί το αναγκαίο συ-
μπλήρωμα της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως και της ελευθερίας των συμβάσεων. ε) Όλες 
οι παραπάνω αρχές αποτελούν κατά βάση εκδήλωση φιλελεύθερων αντιλήψεων. Όμως, η συνειδητοποίηση 
των κοινωνικών αναγκών οδήγησε στην υιοθέτηση κάποιων αρχών που λειτουργούν ως αντίβαρο στις πρώτες. 
Κύριο αντιστάθμισμα στην αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως αποτελεί η αρχή της υπεροχής των 
κανόνων δημόσιας τάξης έναντι της ιδιωτικής βούλησης. στ) Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η αναγνώριση της 
αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η αρχή αυτή διέπει κατά βάση γενικώς την εκπλήρω-
ση οποιασδήποτε ενδοσυμβατικής υποχρέωσης (ΑΚ 288), δημιουργώντας έτσι έναν πρώτο περιορισμό στην 
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. ζ) Χαρακτηριστική είναι επίσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ευρεία 
χρήση στον ΑΚ γενικών ρητρών, το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζεται ανάλογα με τις κοινωνικές, πολι-
τικές και οικονομικές εξελίξεις και τις ανάγκες κάθε εποχής. η) Ιδιαίτερα σημαντική στην κατεύθυνση της κοι-
νωνικής λειτουργίας του ΑΚ είναι η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (ΑΚ 281) σε εναρμόνι-
ση και προς την αντίστοιχη συνταγματική επιταγή (Σ 25 ¨ 3). θ) Τέλος, χαρακτηριστικό του ΑΚ αποτελεί –με-
τά τη μεταρρύθμιση του 1983 (ν. 1329/1983)– η ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων με γνώμονα την ισότη-
τα μεταξύ των δύο φύλων (Σ 4 ¨ 2).

Ε. Τροποποιήσεις του ΑΚ. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του ΑΚ επήλθαν το 1968 με την εισαγωγή του νέου 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας και στη συνέχεια με τους ν. 1250/1982 και 1329/1983, με τους οποίους με-
ταρρυθμίστηκε το οικογενειακό δίκαιο. Οι ν. 2447/1996 και 2915/2001 τροποποίησαν τις διατάξεις για την υι-
οθεσία, την επιτροπεία και τη δικαστική αντίληψη και προέβλεψαν νέους θεσμούς, όπως τη δικαστική συμπα-
ράσταση και τη δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων. Ο ν. 3043/2002 τροποποίησε τις διατάξεις που ρυθ-
μίζουν την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του πωλη-
θέντος πράγματος (ΑΚ 534 επ.), καθώς και τις διατάξεις που ρυθμίζουν την εγκυρότητα των συμφωνιών περί 
αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης του οφειλέτη για πταίσμα δικό του ή του βοηθού εκπλήρωσης (ΑΚ 
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332 και 334 ¨ 2). Ο ν. 3089/2002 προσέθεσε ειδικό κεφάλαιο στον ΑΚ (άρθρα 1455-1460) με τίτλο «Ιατρική 
υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ενώ τροποποίησε και τις σχετικές διατάξεις του οικογενειακού 
δικαίου που επηρεάζονται από την εισαγωγή του νέου θεσμού της «ιατρικά υποβοηθούμενης ανθρώπινης ανα-
παραγωγής» (π.χ. πρόβλεψη της αγωγής προσβολής της μητρότητας κατ’ αντιστοιχία με την αγωγή προσβολής 
της πατρότητας). Μικρότερης σημασίας τροποποιήσεις έχουν επέλθει με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Τέλος, τρο-
ποποιήσεις σε διατάξεις του οικογενειακού δικαίου επήλθαν με τον πρόσφατο ν. 3719/2008 («Μεταρρυθμί-
σεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Αã 241/26.11.2008). με τον ίδιο νό-
μο αναγνωρίστηκε πλέον νομοθετικά η δυνατότητα των ετερόφυλων προσώπων να συμβιώνουν δίχως να έχουν 
τελέσει γάμο, αλλά έχοντας συνάψει το προβλεπόμενο «σύμφωνο συμβίωσης».
ΣΤ. Προοπτική του ΑΚ. Ο ΑΚ είναι ένα νομοθέτημα με δυναμική. Το αντικείμενο των ρυθμίσεών του, οι ιδιωτι-
κές σχέσεις, εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου (π.χ. πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί νομικά η διεύρυνση 
του κλασικού πυρήνα της οικογένειας με τη συγκατάταξη στην έννοιά της και της ελεύθερης συμβίωσης ή και 
–όπως σε μερικές άλλες χώρες– της ένωσης ομοφυλοφίλων;). Ο ΑΚ καλείται να αντιμετωπίζει τις προκλή-
σεις που κατά καιρούς εμφανίζονται, διότι, ως το βασικό κωδικοποιητικό κείμενο της αστικής νομοθεσίας, πά-
ντοτε θα αποτελεί το σημείο αναφοράς και τη βασική πηγή του ιδιωτικού δικαίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
ο ΑΚ δεν εμφανίζει μειονεκτήματα. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία (π.χ. εισαγωγή της έννοιας του ηλεκτρονι-
κού εγγράφου), η διεθνοποίηση των συναλλαγών, η δημιουργία νέων μορφών συμβάσεων της σύγχρονης οι-
κονομίας (π.χ. leasing, factoring, franchising, project-financing, merchandising) κ.ά. φανερώνουν τις δυσκο-
λίες προσαρμογής του ΑΚ στις σύγχρονες κοινωνικές και συναλλακτικές ανάγκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από συνεχείς μεταβολές και έλλειψη σταθερότητας. Παρόλα αυτά, η επιτυχία του ΑΚ είναι δεδομένη και απο-
δεικνύεται από την απρόσκοπτη και χωρίς ιδιαίτερα νομικά και κοινωνικά προβλήματα εφαρμογή του για με-
γάλο χρονικό διάστημα.
Ζ. Η ιδέα για έναν κοινό Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα. Κατά καιρούς σημειώθηκαν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ιδιωτικού ∆ικαίου (π.χ. σχέδιο Lando). Ένα τέτοιο εγχείρημα, ωστόσο, πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με επιφύλαξη, διότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια δικαίου, όταν εισάγονται στην εσωτερική έννομη 
τάξη ξένες νομικές έννοιες, οι οποίες πολλές φορές αποτελούν προϊόντα διακρατικής διαπραγμάτευσης και 
συμβιβασμών. Μια περισσότερο ρεαλιστική πρόταση θα ήταν η βαθμιαία και συνεχής σύγκλιση των ευρωπα-
ϊκών ιδιωτικών δικαίων, η οποία εξασφαλίζεται με την επεξεργασία και τη συμφωνία ως προς τις θεμελιώδεις 
αρχές που διέπουν το ιδιωτικό δίκαιο (π.χ. η ελευθερία των συμβάσεων, η ιδιωτική αυτονομία, η προστασία της 
εμπιστοσύνης του καλόπιστου συναλλασσομένου, η αποκατάσταση του αδικαιολόγητου πλουτισμού κ.λπ.).
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