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Άρθρο 1 - Σύνταγμα της Ελλάδος - Μορφή του πολιτεύματος 

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το 

Σύνταγμα. 

Άρθρο 26 - Σύνταγμα της Ελλάδος - Διάκριση των Λειτουργιών 

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού 

Λαού. 

 

Άρθρο 51 - Σύνταγμα της Ελλάδος - Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα 

.2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος. 

 

Άρθρο 785 - Αστικός Κώδικας – Έννοια 

Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσοτέρους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει 

ανάμεσά τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι τα μέρη είναι ίσα. 

Άρθρο 786 - Αστικός Κώδικας - Δικαιώματα του κοινωνού 

Κάθε κοινωνός έχει ανάλογη μερίδα στους καρπούς του κοινού αντικειμένου. 

Άρθρο 787 - Αστικός Κώδικας 

Κάθε κοινωνός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του κοινού αντικειμένου, εφόσον αυτή δεν εμποδίζει τη σύγχρηση 

των λοιπών. 

Άρθρο 793 - Αστικός Κώδικας - Διάθεση της μερίδας 

Κάθε κοινωνός έχει δικαίωμα να διαθέσει το μερίδιό του. Για τη διάθεση ολόκληρου του κοινού αντικειμένου 

απαιτείται να συμπράξουν όλοι. 

Άρθρο 211 - Αστικός Κώδικας - Άμεση αντιπροσώπευση 

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της 

εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό 

επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι 

έγινε στο όνομά του.Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς 

τον αντιπρόσωπο.  

Άρθρο 216 - Αστικός Κώδικας - Πληρεξουσιότητα 

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα). 

Άρθρο 217 - Αστικός Κώδικας 

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο 

επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται 

για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα. 

Άρθρο 713 - Αστικός Κώδικας - Έννοια 

Με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του 

ανέθεσε ο εντολέας. 

Άρθρο 822 - Αστικός Κώδικας - Έννοια 

Με τη σύμβαση της παρακαταθήκης ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από άλλον κινητό πράγμα για να το 

φυλάει με την υποχρέωση να το αποδώσει όταν του ζητηθεί. Αμοιβή μπορεί να απαιτηθεί μόνο όταν 

συμφωνήθηκε ή συνάγεται από τις περιστάσεις 

 

 

 

 

 


