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Πολιτική Δικονομία

Κωδικός
Μαθήματος

LAW 317

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό

Επίπεδο Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

3ο / 6ο (Εαρινό)

ECTS 6 Διαλέξεις /
εβδομάδα

1 Εργαστήρια /
εβδομάδα

Στόχος
Μαθήματος

Η Πολιτική Δικονομία αποτελεί κατά τρόπο τινά το «εκτελεστικό»

κομμάτι του αστικού δικαίου. Δηλαδή, αποτελεί το συμπλήρωμα του

ουσιαστικού μέρους του αστικού δικαίου, το οποίο αναφέρει και εξηγεί

τον τρόπο με τον οποίο μία αστική διαφορά θα διεκπεραιωθεί

δικαστικά. Έχοντας ολοκληρώσει μεγάλο μέρος του ουσιαστικού

αστικού δικαίου, οι φοιτητές θα εισέλθουν πλέον στο στάδιο της

δικονομικής διεκπεραίωσης μίας αστικής διαφοράς και πιο

συγκεκριμένα θα μελετήσουν ποιο δικαστήριο θα δικάσει μία

συγκεκριμένη αγωγή, που θα πρέπει να καταχωρηθεί η εν λόγω

αγωγή, ποιο θα είναι το αντικείμενό της, μέσα από ποια στάδια

ακροαματικής (ή μη) διαδικασίας διέρχεται μια αστική υπόθεση, ποιες

οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης, πώς εκτελείται ή

προσβάλλεται μια δικαστική απόφαση κ.ο.κ.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την περάτωση των διαλέξεων στο μάθημα της Πολιτικής

Δικονομίας, οι φοιτητές αναμένεται:

 Να έχουν πλέον μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το

πως διεκπεραιώνεται μία αστική υπόθεση, δηλαδή πως μία υπόθεση

λ.χ. αδικοπραξίας «μεταφέρεται» και «διεκπεραιώνεται» στις αίθουσες

των δικαστηρίων.

 Να κατανοούν πλήρως τα βασικά στοιχεία περί δικαιοδοσίας

των δικαστηρίων και να είναι σε θέση να απαντούν σε σύνθετα

πρακτικά ερωτήματα αναφορικά με τη δομή της αστικής δίκης.



Προαπαιτούμενα LAW 111 Γενικές Αρχές
Αστικού Δικαίου

LAW 114 Οικογενειακό
Δίκαιο

LAW 211 Εμπράγματο
Δίκαιο

LAW 214 Γενικό
Ενοχικό Δίκαιο

LAW 312 Ειδικό
Ενοχικό Δίκαιο

Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Οργάνωση Δικαστηρίων – Δικονομικό και ουσιαστικό αντικείμενο

πολιτικής δίκης – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στην απονομή

δικαιοσύνης για επίλυση ιδιωτικών διαφορών στον Α’ βαθμό

δικαιοδοσίας – Γενικές διατάξεις δικαίου αποδείξεως και κατ’ ιδίαν

αποδεικτικά μέσα.

Εισαγωγή στο δίκαιο των ειδικών μέσων, παρουσίαση των επί μέρους

ειδικών μέσων. Προϋποθέσεις παραδεκτού των ειδικών μέσων.

Αναγκαστική Εκτέλεση, δίκες περί την εκτέλεση – Είδη και μέσα

εκτέλεσεως.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Συζήτηση: 12 ώρες
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Αξιολόγηση  Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)
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 Τελική Εξέταση (60%)
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