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Το μάθημα των εφαρμογών Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
θα μπορούσε να λεχθεί ότι προσφέρει τη δυνατότητα για πρακτική
επιβεβαίωση του επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα του
επιπέδου ωρίμανσης του φοιτητή στη νομική σκέψη και παιδεία.
Μέσα από πολύ σύνθετα πρακτικά ερωτήματα από όλο το φάσμα του
αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας, κάθε φοιτητής θα κληθεί
να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις που έχει λάβει όλα τα
προηγούμενα εξάμηνα φοίτησής του σε αντικείμενα του αστικού
δικαίου,

με

σκοπό

την

παροχή

άμεσων,

ξεκάθαρων

και

ολοκληρωμένων απαντήσεων, τύπου νομικής συμβουλής σε εικονικό
εντολέα.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την περάτωση του μαθήματος των Εφαρμογών Αστικού Δικαίου
και Πολιτικής Δικονομίας, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να προβαίνει σε
σύνθετη σκέψη και πλήρη ανάπτυξη επιχειρημάτων αναφορικά με
οποιαδήποτε αστική υπόθεση, αρχής γενομένης από τον εντοπισμό
του προβλήματος, τον προσδιορισμό του αντικειμένου της αγωγής και
εν τέλει την αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων σταδίων που αυτή
θα διέλθει μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του
Δικαστηρίου.
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Πολιτική

Έμφαση στο Αστικό Δίκαιο. Εξέταση σε βάθος ζητημάτων από όλους
τους κλάδους του Αστικού Δικαίου με βάση επιλογή ορισμένων κάθε
φορά θεμάτων με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων, κριτικής
ανάλυσης της νομολογίας επεξεργασίας δικογράφων, εκπόνηση και
ανάπτυξη εργασιών και οργάνωση εικονικών δικών.
Γενικό Μέρος: Διαδικαστικές προϋποθέσεις δίκης. Θεμελιώδεις
δικονομικές αρχές. Αντικείμενο δίκης. Μορφές δικαστικής προστασίας.
Η αγωγή και η άμυνα του εναγόμενου. Η δικαστική απόφαση και οι
συνέπειες της.
Δίκαιο Αποδείξεως: Οι Γενικές αρχές. Τα μέσα αποδείξεως
Ενδικά μέσα: Τακτικά Ένδικα μέσα ( Ανακοπή Ερημοδικίας - Έφεση)
- Έκτακτα ένδικα μέσα. (Αναίρεση – Αναψηλάφηση – Τριτανακοπή).
Αναγκαστική Εκτέλεση. Σύστημα Πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος.
Ανακοπές κατά τις εκτελέσεις, κατασχέσεις, πλεονασμός, αναγκαστική
εκτέλεση για πράξη, παράλειψη, ή ανοχή.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Βιβλιογραφία

1.

Συζήτηση: 12 ώρες
Γεωργιάδης

Απόστολος,

Πρακτικά

θέματα

εμπράγματου

δικαίου, Δ’ έκδοση [Εκδόσεις Σάκκουλα] 2012.
2.

Σπυριδάκης Ιωάννης, Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου, [Δίκαιο

& Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας] 2009.
3.

Κορνηλάκης Πάνος, 110 ασκήσεις ειδικού ενοχικού δικαίου.

[Εκδόσεις Σάκκουλα] 2007.
4.

Γεωργιάδης Απόστολος, Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού

δικαίου, Β’ έκδοση [Εκδόσεις Σάκκουλα] 2006.

5.

Γεωργιάδης Απόστολος, Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου, με

δικονομικές παρεμβάσεις και νομολογιακές εφαρμογές - Β έκδοση
[Εκδόσεις Σάκκουλα] 2005.
6.

Απαλαγάκη

Χαρούλα,

Αρβανιτάκης

Πάρις,

Σοφιαλίδης

Απόστολος, Γέσιου-Φαλτσή Πελαγία, Η πολιτική δικονομία από τη
θεωρία στην πράξη, Β’ έκδοση [Εκδόσεις Σάκκουλα] 1996.
Αξιολόγηση

Γλώσσα



Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)



Ενδιάμεση Εξέταση και Εργασία (-ες) (30%)



Τελική Εξέταση (60%)

Ελληνικά

