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Πληρεξούσιo

VOLLMACHT
Rechtsanwalt

Rechtsanwalt

wird hiermit in Sachen

στην Υπόθεση

wegen

____

Vollmacht erteilt:

διδεται εντολή και πληρεξουσιότητα:

1. zur Vertretung in außergerichtlichen Sachen aller Art

1. Για εκπροσώπηση σε εξώδικες διαφορές κάθε είδους

2. zur Prozessführung in allen Instanzen vor deutschen und
ausländischen Gerichten, z.B. bei Klageerhebung und erwiderung, Widerklageerhebung und -erwiderung sowie
deren Rücknahme entsprechend den jeweiligen Zulassungen der Anwälte

2. Για διεξαγωγή δικών σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας ενώπιον γερμανικών και αλλοδαπών δικαστηρίων,
π.χ. σε περίπτωση έγερσης αγωγής, απάντησης σε αγωγή, ανταγωγής και ανταπάντησης καθώς και απόσυρση
αυτών σύμφωνα με την εκάστοτε άδεια του δικηγόρου.

3. zur Vertretung in Familien-, Scheidungs-, Scheidungsfolge- und Unterhaltssachen, sowie Arbeits-, Renten- und
Versorgungsangelegenheiten

3. Για εκπροσώπηση σε θέματα οικογενειακού δικαίου,
Διαζυγίου και των συναφών θεμάτων, Διατροφών, καθώς
και εργατικές, συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις

4. zur Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldsachen einschließlich der Vorverfahren mit ausdrücklicher
Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach §
145 a II StPO und § 116a III StPO, sowie unwiderrufliche
Zustellungsvollmacht mit ausdrücklicher Ermächtigung
auch nach §§ 233 I, 234 StPO und für den Fall der Vertretung bei Abwesenheit nach § 411 II StPO, mit der besonderen Befugnis: Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder auf sie
verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu
beschränken, sowie Zustellungen aller Art, insbesondere
auch von Urteilen und Beschlüssen entgegenzunehmen.
Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung,
Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, auf Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch das Betragsverfahren zu stellen.
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen
6. zur Vertretung in verwaltungsrechtlichen, insbes. ausländerrechtlichen Angelegenheiten vor den zuständigen
Behörden und Gerichten, zur Wohnungs-, und Gewerbe-,
An- und Abmeldung und Entgegennahme der Haushaltsoder Wohnbescheinigung
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch
auf die Neben- und Folgeverfahren aller Art. Sie umfaßt
insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf
andere zu übertragen (Untervollmacht) - auch im Sinne des
§ 139 StPO -, Rechtsmittel einzulegen, sie zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit durch
außergerichtliche Verhandlungen, Vergleich, Verzicht oder
Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von
dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen (unwiderrufliche Inkassovollmacht) und hierüber ohne Beschränkung des § 181 BGB zu verfügen, sowie Akteneinsicht zu
nehmen.
Zustellungen bitte nur an den Bevollmächtigten

4. Για εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε ποινικές υποθέσεις και πταισματικές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προανακρίσεων και ανακρίσεων με ρητή
εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει κλήσεις κατ αρθρο 145α
ΙΙ και 116α ΙΙΙ ΠοινΔικ. και ειδική αμετάκλητη εξουσιοδότηση παραλαβής κλήσεων σαν αντίκλητος, με την ειδική
εξουσιοδότηση κατ άρθρο 233 Ι, 234 ΚΠοιν.Δικ. και για
την περίπτωση της εκπροσώπησης εν απουσία του κατηγορουμένου κατ΄ άρθρο 411 ΙI ΚΠοιν.Δικ., με το δικαί-ωμα
να εγείρει έγκληση και προκαλεί μήνυση, να ασκεί ένδικα
μέσα, να τα αποσύρρει πλήρως η εν μέρει, να παραιτείται
απο αυτά ή να τα περιορίζει επί της επιβολής ποινής και
να δέχεται επιδόσεις δικαστικών Αποφάσεων ή Πράξεων.
Αιτήσεις για απαλλαγή απο την υποχρέωση εμφάνισης
στην δικάσιμο, επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση, αποφυλάκισης, αναστολής / παύσης της εκτέλεσης της ποινής, αίτησης καθορισμού εξόδων, επανάληψης της διαδικασίας, αποζημίωσης για παράνομη κράτηση
και καθορισμού του ποσού αυτής.
5. Για την θεμελίωση και άρση συμβατικών σχέσεων και
έκφραση μονομερών δηλώσεων βουλήσεως.
6. Για εκπροσώπηση σε διοικητικές υποθέσεις, ιδιαίτερα
σε σχέση με το δίκαιο των αλλοδαπών, υποθέσεις ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών, διοικ. οργάνων
και δικαστηρίων σε θέματα παραμονής, κατοικίας, εγκατάστασης και πάσης επαγγελματικής έδρας και επιτηδεύ ματος καθώς και παραλαβή της βεβαίωσης κατοικίας και
συνοίκησης.
Η εξουσιοδότηση ισχύει για όλους τους βαθμούς δικαι οδοσίας και επεκτείνεται σε παρεπόμενες και συνεχόμενες
διαδικασίες κάθε είδους. Περιλαμβάνει ειδκότερα την
εξουσία να επισπεύδει και να δέχεται επιδόσεις, να διορίζει πληρεξούσιο με τις ίδιες εντολές ή μέρος αυτών (κατα
την έννοια του άρθρου 139 ΚποινΔικ), να καταθέτει, αποσύρει ή παραιτείται από ένδικα μέσα, να ρυθμίζει και
επιλύει τις δικαστικές διαφορές με εξώδικες διαβουλεύσεις, συμβιβασμό, παραίτηση ή αναγνωρηση καθώς και
να εισπράττει χρήματα, αντικείμενα αξίας και έγγραφα
τίτλων, ειδικά δε το αντικείμενο της διαφοράς καθώς και
τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον αντίδικο,
το δικαστικό ταμείο ή άλλες υπηρεσίες (αμετά-κλητη εξουσιοδότηση είσπραξης), δυνάμενος να διαθέτει το ποσόν αυτό χωρίς τους περιορισμούς του αρθρου 181 ΑΚ
και να λαμβάνει γνώση του φακέλου.

................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
*Για την παρούσα ανάθεση εντολής και πληρεξουσιότητας ισχύει δεσμευτικά το γερμανικό κείμενο
Für die vorliegende Auftrags- und Vollmachtserteilung gilt alleinverbindlich die deutsche Fassung

