Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
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Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
- του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
- του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
- των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
- του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
- του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).
Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις βασικές έννοιες του νομικού
συστήματος και στις δύο χώρες. Θα γίνει διευκρίνιση της δομής του νομικού
συστήματος της κάθε χώρας, των κυρίων φορέων, και των δομικών διαρθρώσεων.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
μια εισαγωγή σύγκριση των νομικών συστημάτων της Ελλάδας και της
Γερμανίας,
πληροφορίες σχετικά με τις ιστορικές βάσεις,
μια συνοπτική εικόνα των σημαντικότερων φορέων (υπουργία, δικαστήρια,
δικαστές, δικηγόροι, αρμόδιοι)
μια συνοπτική εικόνα των αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών νομικών
συστημάτων
βασικές έννοιες της έννομης τάξης και της απονομής δικαιοσύνης σε Γερμανία
και Ελλάδα.
Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις βασικές έννοιες του νομικού συστήματος αποτελεί
τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με
γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα
συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
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15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία

Η διδακτική ενότητα “Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες” απευθύνεται σε
εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και
ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων,
άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση
της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται
τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

Εισαγωγή στο θέμα της δομής των νομικών συστημάτων στη Γερμανία και
στην Ελλάδα καθώς και της έννομης τάξης και της απονομής δικαιοσύνης που
σχετίζονται με αυτά
Αξιολογικά στοιχεία της ιστορικής προέλευσης,
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-

Ασκήσεις
Συνοδευτικό υλικό και έγγραφα

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέρα από τις πληροφορίες για τις βασικές έννοιες του Νομικού
Συστήματος, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για
ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου
στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
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κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
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μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Στόχος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι κάθε κοινωνία ανθρώπων απαιτεί
μια μορφή οργάνωσης και κοινών κανονισμών για τη διαμόρφωση των συνθηκών
ζωής. Η συμβίωση των ανθρώπων απαιτούσε πάντα μια μορφή τάξης. Παραδόσεις
παλαιότερων πολιτισμών από το Μεξικό, την Αίγυπτο, τη Λατινική Αμερική και
κυρίως από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη δείχνουν ότι υπήρχαν σαφής δομές,
κανονισμοί και προδιαγραφές. Τέτοιες προδιαγραφές χαρακτηρίζονταν συχνά ως
νόμοι. Οι νόμοι αυτοί εφαρμόζονταν και «διοικούνταν» από συγκεκριμένα πρόσωπα.
Κατά τους Ρωμαίους αναπτύχθηκε η “res publica”, η δημόσια υπόθεση, στην οποία
μέρος παίρνουν όλοι οι πολίτες και της οποίας οι διαδικασίες βασίζονται πάνω σε
“lex”, νομικούς κανόνες τους οποίους ορίζουν εκπρόσωποι των πολιτών στη
Γερουσία, το τότε κοινοβούλιο. Η άσκηση των νόμων, των “lex” ήταν το “ius” το
Δίκαιο. Από τις ρίζες αυτών των λέξεων προέρχονται οι χαρακτηρισμοί για τα νομικά.
Όπως σε όλες τις άλλες έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης των οποίων το
νομικό σύστημα δημιουργήθηκε από το Ρωμαϊκό Δίκαιο έτσι και στην ελληνική και
στη γερμανική έννομη τάξη έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες και έγκυρες πηγές
δικαίου.
Η Ελλάδα μόνο αποτελείται από 13 περιφέρειες, 51 νομούς, 147 επαρχίες καθώς και
133 αστικές και 900 επαρχιακές κοινότητες. Οι πόλεις και οι κοινότητες χωριών έχουν
εκτενείς εξουσίες αυτοδιοίκησης οι οποίες ισχύουν και για τις περιφέρειες. Η
νομολογία ωστόσο είναι κεντρική.
Το ελληνικό νομικό σύστημα

1

παρουσιάζεται σύντομα στο διάγραμμα:

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ελληνικού συντάγματος το κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας έχουν νομοθετική εξουσία. Μόνο αυτά τα δύο κρατικά όργανα έχουν
την αρμοδιότητα να εκδίδουν νομοθετικές διατάξεις ή να παραχωρούν την
αρμοδιότητά τους σε άλλα κρατικά όργανα.
1

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Βάση δεδομένων της έννομης τάξης
στην Ευρώπη, http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gre_de.htm, ενημέρωση
Ιούνιος 2007.
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Στην κορυφή των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες είναι δεσμευτικές για το ελληνικό
κράτος βρίσκεται το σύνταγμα. Το ισχύον σύνταγμα ψηφίστηκε το 1975 και
τροποποιήθηκε επουσιωδώς το 1986 και το 2001.
Ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται από το κοινοβούλιο.
Κοινοβούλιο και κυβέρνηση έχουν το δικαίωμα να προτείνουν νόμους. Οι νόμοι
δημοσιεύονται πλήρους κειμένου στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πολλά
νομικά περιοδικά δημοσιεύουν το περιεχόμενο των νόμων αυτών είτε σε ειδικές
εκδόσεις είτε στα κανονικά τους τεύχη. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον δύο βάσεις
δεδομένων στις οποίες μπορεί κανείς να καταφύγει και να ανακαλέσει νόμους μέσω
μιας ιστοσελίδας στον υπολογιστή. 2
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του συντάγματος οι γενικοί κανόνες του δημόσιου διεθνούς
δικαίου καθώς και οι διεθνείς συμφωνίες αποτελούν από την επικύρωσή τους με
νόμο και της έναρξης της ισχύος τους σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις
αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού δικαίου και βρίσκονται πάνω από κάθε άλλη
αντίθετη νομοθετική διάταξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει
έπειτα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού διαταγές οι οποίες είναι απαραίτητες
για την εφαρμογή των νόμων. Δεν μπορεί ούτε να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε
να εξαιρέσει κάποιον από την εφαρμογή τους. Για τη ρύθμιση θεμάτων δηλαδή
θεμάτων τοπικού, τεχνικού ή λεπτομερούς χαρακτήρα επιτρέπεται η έκδοση
κανονιστικών διαταγμάτων / διατάξεων με ειδική εξουσιοδότηση για κανονιστικό
διάταγμα και εντός των ορίων του καθώς και η έκδοση νομοθετικών πράξεων από
άλλα διοικητικά όργανα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του αστικού
κώδικα (το οποίο είναι νόμος) «οι νομοθετικές διατάξεις περιέχονται στους νόμους
και στα ήθη / έθιμα». Ωστόσο ο ρόλος των ηθών και εθίμων ως πηγή δικαίου στο
ελληνικό δίκαιο δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη ή και είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
Σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό δίκαιο, οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν
αποτελούν πηγή δικαίου. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τους ισχύοντες νόμους και οι
αποφάσεις τους αποτελούν μια σημαντική πηγή ερμηνείας του δικαίου. Σε πολλά
νομικά περιοδικά δημοσιεύονται ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Επιπλέον μπορεί κανείς
να ανακαλέσει πολλές αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί. 3
Από το 1946 υπάρχει ο αστικός κώδικας ο οποίος αντιστοιχεί σε πολλά σημεία στο
γερμανικό αστικό κώδικα (BGB). Καινούριοι ειδικοί νόμοι οι οποίοι ωστόσο είναι
λιγότεροι στην Ελλάδα απ’ ότι στη Γερμανία αφορούν στο ναυτικό δίκαιο, στο δίκαιο
ακινήτων και στο δίκαιο τραπεζικής επιταγής.
Τα ελληνικά δικαστήρια χωρίζονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Η
νομολογία γίνεται συνήθως σε δύο διαδικασίες. Με μικροδιαφορές ασχολούνται 48
δικαστήρια δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή απλά αστυνομικά δικαστήρια και 360
ειρηνοδίκες. Υπάρχουν 59 ειρηνοδικεία και δώδεκα εφετεία. Επίσης υπάρχουν
2
3

Πηγή και βάση δεδομένων: http://www.dsanet.gr und http://lawdb.intrasoftnet.com
ibid.
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δικαστήρια ανηλίκων και φορολογικά δικαστήρια. Δεν υπάρχει ιδία εμπορική
δικαιοδοσία. Ανώτατα δικαστήρια με έδρα την Αθήνα είναι το Συμβούλιο της
Επικρατείας στον τομέα της διοικητικής δικαιοδοσίας, ο Άρειος Πάγος (ανώτατο
δικαστήριο) στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου και το Ελεγκτικό Συνέδριο
για ζητήματα συντάξεων, τον έλεγχο των κρατικών δαπανών και για την αναγνώριση
της ευθύνης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Το σύνταγμα του 1975 εισήγαγε
ένα Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το οποίο αποτελείται από τους προέδρους των τριών
αναφερθέντων ανώτατων δικαστηρίων και επιπλέον τέσσερα μέλη του Συμβούλιο της
Επικρατείας καθώς και του Άρειου Πάγου οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση κάθε δύο
χρόνια. Για την αξιολόγηση ειδικών υποθέσεων προσλαμβάνονται και δύο καθηγητές
της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για τον έλεγχο της ισχύς των κοινοβουλευτικών εκλογών
και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος καθώς και για διαφορές μεταξύ δύο
δικαστηρίων ή ανάμεσα σε ένα δικαστήριο και μια διοικητική αρχή. Ερμηνεύει το
σύνταγμα και τους νόμους δεσμευτικά. Οι δικαστές όλων των βαθμών δικαιοδοσίας
ορίζονται εφ’ όρου ζωής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έπειτα από
διαβουλεύσεις με ένα Δικαστικό Συμβούλιο. Τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια
συνηθίζονται. Το 1982 καταργήθηκε το υποχρεωτικό του θρησκευτικού γάμου (τώρα
αρκεί ο πολιτικός γάμος). Το 1983 υπήρξαν καινοτομίες στο Οικογενειακό Δίκαιο (ίση
νομική μεταχείριση αντρών και γυναικών καθώς και των παιδιών εντός και εκτός
νόμιμου γάμου). 4
Το γερμανικό νομικό σύστημα έχει μια πιο περίπλοκη δομή απ’ ότι το ελληνικό
νομικό σύστημα. Βασίζεται και αυτό ρωμαϊκή αντίληψη του δικαίου και του κράτους.
Το γερμανικό νομικό σύστημα και η γερμανική έννομη τάξη είναι λόγω της
ομοσπονδιακής δομής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των
διαχωρισμένων αρμοδιοτήτων του Ομοσπονδιακού κράτους, των κρατιδίων και των
επαρχιών καθώς και των διάφορων τοπικών και διοικητικών οργανισμών πιο
πολυσύνθετο απ’ ότι της Ελλάδας.
Και μόνο η εικόνα δείχνει τον έντονο διαχωρισμό στο γερμανικό νομικό σύστημα σε
σύγκριση με της Ελλάδας. Η Γερμανία έχει ένα ομοσπονδιακό δίκαιο και δίκαια των
ομόσπονδων κρατιδίων, δηλαδή 16 διαφορετικές δομές από άποψη δικαίου
ομόσπονδου κρατιδίου. Το δίκαιο του ομόσπονδου κρατιδίου αντιστοιχεί σε δομή στο
ομοσπονδιακό δίκαιο.
Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει μια εικόνα των νομικών και δικαστικών
αρμοδιοτήτων στη Γερμανία:

4

Πηγή:

Διεθνές αρχείο Munzinger, Staatswesen Griechenland, ενημέρωση 24.04.06.
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Στη Γερμανία οι εσωτερικές γραπτές πηγές δικαίου 5 είναι βασικά το σύνταγμα, οι
νόμοι, τα κανονιστικά διατάγματα και οι κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων
οργανισμών. Παράλληλα ως άγραφες πηγές δικαίου υπάρχουν οι γενικοί κανόνες
του δημόσιου διεθνές δικαίου, το εθιμικό δίκαιο και το νομολογιακό δίκαιο.
Αυτές οι πηγές δικαίου υφίστανται λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας
κατά κάποιο τρόπο «διπλά» τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακού όσο και σε επίπεδο
κρατιδίων. Μια τέτοια διπλή δομή δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό
μπορεί να είναι δύσκολο από ελληνικής πλευράς να βρεθεί ο σωστός αρμόδιος στο
σωστό επίπεδο στη Γερμανία σε μια νομική υπόθεση.
Γενικά ωστόσο ισχύει: Κατά κανόνα στις διαδικασίες μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας
πρόκειται για αναμετρήσεις στον τομέα του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου,
στον τομέα της όχλησης και της εκτέλεσης καθώς και στον τομέα του εμπορικού
δικαίου. Για τα τρία αυτά πεδία του δικαίου αρμόδια στη Γερμανία είναι αρχικά τα
δικαστήρια στην περιφέρεια του Γερμανού εναγόμενου / ενάγοντα σε επίπεδο
κρατιδίου, κατά κανόνα δηλαδή ειρηνοδικεία και διοικητικά δικαστήρια καθώς και
περιφερειακοί φορείς σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας.
Η σχέση μεταξύ των δύο κύκλων δικαίου ομόσπονδο κράτος και κρατίδιο στη
Γερμανία καθορίζεται στο άρθρο 31 του Θεμελιώδους Νόμου (όπως το σύνταγμα σε
5

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Βάση δεδομένων της έννομης τάξης
στην Ευρώπη, http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_ger_de.htm, ενημέρωση
Ιούνιος 2007.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Νομικό Σύστημα-Βασικές Έννοιες” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

12

επίπεδο κρατιδίων). Σε περίπτωση σύγκρουσης του δικαίου του ομόσπονδου
κράτους και του δίκαιου του ομόσπονδου κρατιδίου επικρατεί το πρώτο.
Στην κορυφή του ομοσπονδιακού δικαίου οπότε και της εσωτερικής πυραμίδας
κανόνων βρίσκεται ο Θεμελιώδης Νόμος (GG) ο οποίος ως σύνταγμα της Γερμανίας
αποτελεί τη βάση όλης της γερμανικής κρατικής και έννομης τάξης και μπορεί να
τροποποιηθεί μόνο με μια πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της
Ομοσπονδιακής Βουλής και δύο τρίτα των ψήφων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου
(συμβούλιο με εκπροσώπους από κάθε ομόσπονδο κρατίδιο σε επίπεδο
ομόσπονδου κράτους) (άρθρο 79 παρ. 2 ΘΝ). Για κάποια βασικά περιεχόμενα του
Θεμελιώδους Νόμου έχει στερηθεί πλήρως η δυνατότητα αλλαγής (άρθρο 79 παρ. 3
ΘΝ).
Κάθε νομοθετική διάταξη πρέπει να είναι συνταγματική τόσο τυπικά όσο και
ουσιαστικά. Ιδιαίτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα ενώνουν τη νομοθεσία, την
εκτελεστική λειτουργία και τη νομολογία ως άμεσα ισχύον δίκαιο (άρθρο 1 παρ. 3
ΘΝ). Αυτό μπορεί να ασκηθεί από τους ενδιαφερόμενους δικαστικά με συνταγματική
προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Ανάμεσα στο σύνταγμα και τους νόμους βρίσκονται οι γενικοί κανόνες του δημόσιου
διεθνούς δίκαιου. Είναι ρητοί κανονισμοί του Θεμελιώδους Νόμου, κομμάτι του
ομοσπονδιακού δικαίου, προηγούνται των νόμων και δημιουργούν άμεσα
δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους πολίτες του Ομόσπονδου κράτους (άρθρο 25
ΘΝ). Στους γενικούς κανόνες του δημόσιου διεθνούς δικαίου που έχουν σημασία για
το άτομο, δηλαδή απευθύνονται μόνο στο κράτος, ανήκει και η παροχή της
κατάλληλης έννομης προστασίας στους αλλοδαπούς.
Σημαντικά για τη δουλειά στη Γερμανία είναι οι νόμοι και τα κανονιστικά διατάγματα.
Σ' αυτά προστίθενται οι λεγόμενες «κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων
οργανισμών» οι οποίες υφίστανται συχνά σε συλλόγους και ιδρύματα ως «εσωτερικοί
νόμοι». Οι κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων οργανισμών κατά την έννοια
της γερμανικής νομικής αντίληψης δεν υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα.
Κάτω από το σύνταγμα βρίσκονται οι νόμοι. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες του
ομόσπονδου κράτους καθορίζονται από το Θεμελιώδη Νόμο (ιδιαίτερα από το άρθρο
73-75 ΘΝ). Οι νόμοι ψηφίζονται από την Ομοσπονδιακή Βουλή με συμμετοχή του
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Τα νομοσχέδια μπορούν να υποβληθούν από την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο καθώς και από την
Ομοσπονδιακή Βουλή (μια κοινοβουλευτική ομάδα ή 5 % των βουλευτών). Η
απόφαση του νόμου από την Ομοσπονδιακή Βουλή απαιτεί στις περιπτώσεις που
ορίζονται ρητά στο Θεμελιώδη Νόμο (αυτή τη στιγμή περίπου το 60 % των νόμων) τη
συγκατάθεση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μπορεί
να ασκήσει ανακοπή κατά υπόλοιπων αποφάσεων νόμων την οποία μπορεί να
απορρίψει η Ομοσπονδιακή Βουλή. Σε περίπτωση διαφορών απόψεων μεταξύ της
Ομοσπονδιακής Βουλής και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου μπορεί να κληθεί
διαμεσολαβητική επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη της Ομοσπονδιακής
Βουλής και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (αυτή τη στιγμή 16 από το καθ’ ένα). Η
διαμεσολαβητική επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει συμβιβαστικές προτάσεις όμως
δε μπορεί να αποφασίσει στη θέση της Ομοσπονδιακής Βουλής και του
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Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στη
νομοθετική διαδικασία σύγκρινε τα άρθρα 76 έως 78 ΘΝ).
Ομοσπονδιακοί νόμοι συντάσσονται από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο – έπειτα από
προσυπογραφή από τους αρμόδιους υπουργούς – και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας. Ξεκινούν να ισχύουν, όταν δεν υπάρχει
παρεκκλίνων κανονισμός έναρξης της ισχύος, με τη 14 ημέρα από την ημέρα που
εκδόθηκε η Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας (άρθρο 82 ΘΝ).
Η συνταγματικότητα ενός νόμου μπορεί να ελεγχθεί στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης
διαφοράς από τα απλά δικαστήρια. Τα δικαστήρια όμως δεν μπορούν από μόνα τους
να δηλώσουν ένα νόμο ως αντισυνταγματικό. Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο
θεωρεί ένα νόμο από την ισχύ του οποίου εξαρτάται η απόφαση μιας συγκεκριμένης
νομικής διαφοράς ως αντισυνταγματικό θα πρέπει να διακόψει τη διαδικασία και να
ζητήσει την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (άρθρο 100
ΘΝ). Με τον τρόπο αυτό μπορεί το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο να
αναγνωρίσει δεσμευτικά ότι το κοινοβούλιο ως δημοκρατικά εκλεγμένος νομοθέτης
προσέβαλε το σύνταγμα.
Τα κανονιστικά διατάγματα βρίσκονται στη σειρά κάτω από τους νόμους. Εκδίδονται
από την εκτελεστική εξουσία (Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, Υπουργοί, Κυβέρνηση
Ομόσπονδου Κρατιδίου, εν ανάγκη και άλλες διοικητικές αρχές) με βάση μια
νομοθετική εξουσιοδότηση η οποία θα πρέπει να ορίζεται εκτενώς όσον αφορά στο
περιεχόμενο, το σκοπό και την έκταση. Επειδή βρίσκονται κάτω από τους νόμους
δεν μπορούν να αντιτίθενται σε αυτούς (υπεροχή των νόμων).
Για τους ενδιαφερόμενους οι σημαντικές βασικές αποφάσεις δεν μπορούν να
ληφθούν με κανονιστικά διατάγματα αλλά μόνο με τους ίδιους τους νόμους
(επιφύλαξη του νόμου).
Τα κανονιστικά διατάγματα του Ομοσπονδιακού Κράτους χρειάζονται την έγκριση
του Ομοσπονδιακού Συμβούλιου όταν δίνετε στο Θεμελιώδη Νόμο μια για το λόγο
αυτό πιο στενά ρυθμισμένη προϋπόθεση ή όταν το προβλέπει η νομοθετική
εξουσιοδότηση (άρθρο 80 παρ. 1, 2 ΘΝ).
Τα κανονιστικά διατάγματα συντάσσονται από το φορέα που τα εκδίδει. Τα
κανονιστικά διατάγματα του Ομοσπονδιακού Κράτους δημοσιεύονται κατά κανόνα
στην Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας ή στο Ομοσπονδιακό Δελτίο
Γνωστοποιήσεων. Τα κανονιστικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται στο
Ομοσπονδιακό Δελτίο Γνωστοποιήσεων τονίζονται ενημερωτικά με δήλωση του
φορέα έκδοσης και της ημέρας έναρξης της ισχύος τους (άρθρο 82 παρ. 1 ΘΝ σε
συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου περί την έκδοση των κανονιστικών
διαταγμάτων).
Το παράνομο μιας διάταξης μπορεί να επικαλεστεί ο ενδιαφερόμενος δικαστικά –
τουλάχιστον έμμεσα στα πλαίσια μιας αγωγής κατά μιας συγκεκριμένης απόφασης
φορέα η οποία βασίζεται στη διάταξη, ή και άμεσα σε διατάξεις από άποψη δικαίου
Ομόσπονδου Κρατιδίου (άρθρο 47 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας).
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Οι κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων οργανισμών είναι νομοθετικές
διατάξεις οι οποίες εκδίδονται από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που
υπάγονται στο κράτος (οργανισμός με ικανότητα δικαίου, ινστιτούτο ή ίδρυμα
δημοσίου δικαίου) Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η δημοτική, ακαδημαϊκή
αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση επαγγελματικής τάξεως και η αυτοδιοίκηση από
άποψη δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων (π.χ. δημοτικές κανονιστικές πράξεις τελών
για καθαρισμό δρόμων και αποκομιδή απορριμμάτων ή κανονιστικές πράξεις
πανεπιστημίων). Κάποιες φορές οι κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων
οργανισμών χαρακτηρίζονται και ως «κανονισμοί».
Η αρμοδιότητα για έκδοση κανονιστικών πράξεων των αυτοδιοικούμενων
οργανισμών εξασφαλίζεται κατά ένα μέρος συνταγματικά (κυρίως στον τομέα της
δημοτικής αυτοδιοίκησης, άρθρο 28 παρ.
2 πρότ. 1 ΘΝ).
Κατά τα λοιπά βασίζεται όπως και στην περίπτωση των κανονιστικών διαταγμάτων
στη νομοθετική εξουσιοδότηση. Όσον αφορά στο περιεχόμενο η αρμοδιότητα για
κανονιστικές πράξεις περιορίζεται στις υποθέσεις του ίδιου του εκάστοτε οργανισμού
και δεσμεύει μόνο τα μέλη του, δηλαδή τα άτομα που υπάγονται σε αυτόν.
Η κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων οργανισμών αποφασίζονται από το
(κανονικά δημοκρατικά νομιμοποιημένο) συλλογικό όργανο του εξουσιοδοτημένου
νομικού προσώπου. Συχνά οι κανονιστικές πράξεις των αυτοδιοικούμενων
οργανισμών χρειάζονται την άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής η οποία δια της
οδού της κρατικής εποπτείας επί της νομιμότητας της διοικητικής δράσης εξασφαλίζει
την κίνηση της κανονιστικής πράξης των αυτοδιοικούμενων οργανισμών εντός των
ορίων της αυτοδιοίκησης και την τήρηση των κρατικών νόμων. Η σύνταξη και έκδοση
της κανονιστικής πράξης των αυτοδιοικούμενων οργανισμών ρυθμίζεται πιο
λεπτομερώς στον εκάστοτε κρατικό νόμο.
Και το παράνομο μιας κανονιστικής πράξη μπορεί να επικαλεστεί ο ενδιαφερόμενος
δικαστικά – έμμεσα στα πλαίσια μιας αγωγής κατά μιας συγκεκριμένης απόφασης
φορέα η οποία βασίζεται στη κανονιστική πράξη και κατά ένα μέρος δια της οδού της
αγωγής για το δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων σύμφωνα με το
άρθρο 47 του Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.
Πέρα από το ομοσπονδιακό δίκαιο στη Γερμανία υπάρχει επί τη βάσει της
ομοσπονδιακής δομής και το δίκαιο του ομόσπονδου κρατιδίου. Σε σύγκριση με την
Ελλάδα όπου δεν υφίσταται ένα τέτοιο «δίκαιο του ομόσπονδου κρατιδίου» θα ήταν
σαν να είχε κάθε νομός επιπλέον το δικό του δίκαιο.
Το δίκαιο του ομόσπονδου κρατιδίου αντιστοιχεί σε ότι αφορά στο είδος και στη
σειρά των κανόνων δικαίου το ομοσπονδιακό δίκαιο, έτσι ώστε να ισχύουν ανάλογα
οι ανωτέρω εκτελέσεις. Μόνο οι κανονισμοί από άποψη ομοσπονδιακού δικαίου των
γενικών κανόνων του δημόσιου διεθνούς δίκαιου δεν έχουν αντιστοιχία στο επίπεδο
των κρατιδίων.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Νομικό Σύστημα-Βασικές Έννοιες” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

15

Η καλλιέργεια των εξωτερικών σχέσεων και μαζί η δυνατότητα σύναψης διεθνών
συνθηκών αποτελεί κατά κανόνα υπόθεση του Ομοσπονδιακού Κράτους. Οι διεθνείς
συνθήκες καταρτίζονται έτσι από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
Για τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες ρυθμίζουν τις πολιτικές σχέσεις του ομόσπονδου
κράτους ή αναφέρονται σε αντικείμενα της ομοσπονδιακής νομοθεσίας απαιτείται η
έγκριση ή η σύμπραξη του οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για την
ομοσπονδιακή νομοθεσία στη μορφή ενός ομοσπονδιακού νόμου. Κατά τη
νομοθετική διαδικασία πρέπει να συμμετέχει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες το
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, δηλαδή κατά ένα μέρος χρειάζεται η συγκατάθεσή του.
Για συνθήκες του ομόσπονδου κράτους που αναφέρονται σε άλλα αντικείμενα εκτός
από τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν χρειάζεται νόμος της Ομοσπονδιακής Βουλής
αλλά επιβάλλονται με τη μορφή δράσης της εκτελεστικής εξουσίας (κανονιστικά
διατάγματα, διοικητικές διατάξεις, διοικητικές πράξεις).
Ακόμα και τα Ομόσπονδα Κρατίδια μπορούν, εφόσον είναι αποκλειστικά αρμόδια για
την νομοθεσία να συνάψουν συνθήκες με κράτη του εξωτερικού έπειτα από
συγκατάθεση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Όταν η συνθήκη αγγίζει αντικείμενα
της νομοθεσίας των κρατιδίων η συγκατάθεση της βουλής του ομόσπονδου
κρατιδίου προκαλεί σύμφωνα με το εκάστοτε σύνταγμα του κρατιδίου τη μετατροπή
σε δίκαιο του ομόσπονδου κρατιδίου. Επιπλέον τα κρατίδια μπορούν να συνάπτουν
συμβάσεις σε πεδία στα οποία οι κυβερνήσεις των κρατιδίων είναι εξουσιοδοτημένες
για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων.
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Δικαιοδοσία στην Ελλάδα
Στο ελληνικό δικαστικό σύστημα υπάρχουν δύο βαθμοί δικαιοδοσίας, ο
- πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας
- και ο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας.
Ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας
Ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας στην Ελλάδα εξυπηρετεί τη γρήγορη και
αποτελεσματική διευθέτηση μικρών διαφορών. Στο πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας
λύνονται οι περισσότερες διαφορές και αντιπαραθέσεις οι οποίες βασίζονται στο
οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, στο δίκαιο καταναλωτών, στο μικρό ποινικό
δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο.
Τα αρμόδια δικαστήρια του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας είναι
a. οι ειρηνοδίκες και
b. τα πρωτοδικεία υπό την προεδρία ενός ή περισσοτέρων δικαστών

Οι ειρηνοδίκες είναι αρμόδιοι για:
a. όλες τις διαφορές των οποίων τα έξοδα μπορούν να υπολογιστούν και των
οποίων η αξία του αντικειμένου διαφοράς δεν ξεπερνά τα 5900 ευρώ,
b. όλα τα επίδικα πράγματα, κύριες και δευτερεύουσες αγωγές όσον αφορά στις
συμβάσεις μίσθωσης των οποίων το συμφωνημένο μηνιαίο ποσό ενοικίου δεν
ξεπερνά τα 290 Ευρώ.
Ανεξάρτητα από την αξία αντικειμένου διαφοράς υπάγονται επίδικα πράγματα τα
οποία αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα αγωγής:
1. η επίμορτη αγροληψία, δηλαδή μίσθωση έγγειας ιδιοκτησίας η οποία εφόσον
δεν υπάρχουν κάποιες άλλες δεσμεύσεις στρέφεται προς το ποσοστό των
καρπών που καλλιεργούνται και των τοπικών πρακτικών, καθώς και κυρίως η
μετάβαση, εφαρμογή ή εν’ ανάγκη η επιστροφή της μίσθωσης,
2. ζημιές σε δέντρα, αμπέλους, καρπούς, σπόρους, ρίζες και φυτά γενικότερα οι
οποίες οφείλονται σε παράνομη βοσκή ζώων ή άλλη αιτία,
3. προσβολή της ιδιωτικής κυριότητας ή της ιδιωτικής ζωής μέσω απόρριψης
αιθάλης, εφιδρώσεις, καπνός από τσιγάρο, ζέστη, θόρυβος και παρόμοιες
επενέργειες που προέρχονται από άλλο ακίνητο εφόσον η χρήση του
εκάστοτε ακινήτου περιορίζεται σημαντικά,
4. η τοποθέτηση και εκτέλεση εγκαταστάσεων σε ένα γειτονικό ακίνητο εφόσον
με τον τρόπο αυτό προκαλούνται σαφής παράνομες παραβιάσεις,
5. ο κίνδυνος κατεδάφισης ενός κτιρίου ή ενός άλλου οικοδομήματος σε γειτονικό
ακίνητο, όταν με τον τρόπο αυτό μπορούν να προκληθούν ζημιές,
6. εκσκαφές στα θεμέλια ενός γειτονικού ακινήτου σε τέτοιο βαθμό ώστε να
προκαλούνται ζημιές στη σταθερότητα του κτιρίου,
7. η εξάπλωση και το σκόρπισμα (κλαδιών) ριζών ή κλαδιών τα οποία
προέρχονται από δέντρα γειτονικού οικοπέδου, εφόσον επηρεάζεται η χρήση
του εκάστοτε οικοπέδου,
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8. καρποί οι οποίοι πέφτουν σε γειτονικό οικόπεδο,
9. οι προδιαγεγραμμένες με νόμους και διατάξεις ή με τοπικές πρακτικές
αποστάσεις για φύτευση δέντρων και άλλων φυτών, για την εγκατάσταση
φράχτη καθώς και το σκάψιμο αυλακιού,
10. η παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης δρόμων και διαδρόμων καθώς και οι
παραβιάσεις που προκύπτουν από αυτήν την παρεμπόδιση,
11. η χρήση τρεχούμενων υδάτων δηλαδή η παρεμπόδιση της χρήσης τους,
12. ενοχλήσεις που προέρχονται από ξενοδοχεία και προκαλούνται από τους
πελάτες του, από ενδεχομένως υπάρχοντες στάβλους, αποθήκες, γκαράζ,
αερολιμένες καθώς και τα ζώα, συντρόφους, αυτοκίνητα, αεροπλάνα και από
τα αντικείμενα τα οποία φέρνουν μαζί τους οι πελάτες,
13. η απαίτηση του ατόμου που ασκεί την προσφυγή ή των επιζώντων
οικογενειακών μελών έναντι των πελατών του ξενοδοχείου ή των επιζώντων
μελών των οικογενειών τους,
14. συμφωνίες για τη μεταφορά ατόμων με κάποιο μεταφορικό μέσο και η
απαίτηση του οδηγού, του ιδιοκτήτη ή των επιζώντων οικογενειακών μελών
που προκύπτει,
15. αιτήσεις εισφοράς που ασκούνται από οργανισμούς και ενώσεις στα μέλη τους
και τους επιζώντες καθώς και επίδικα πράγματα που αφορούν σε απαιτήσεις
οικονομικών ή άλλων παροχών που έχουν τα μέλη ή οι επιζώντες τους στους
οργανισμούς ή τις ενώσεις,
16. οι απαιτήσεις δικηγόρων ή των επιζώντων τους όσον αφορά στην αμοιβή τους
και την εξόφληση των εξόδων που προέκυψαν, εφόσον πρόκειται για παροχές
σε διαδικασίες ενώπιον ειρηνοδίκη ή ενός Ειρηνοδικείου,
17. τέλη, αποζημιώσεις ή δαπάνες από μάρτυρες, οι οποίοι πέρασαν από
ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητή καθώς και τέλη, αποζημιώσεις και
δαπάνες από διερμηνείς, αναγκαστικούς διαχειριστές και φύλακες και τους
επιζώντες αυτών ανεξάρτητα από το είδος της έφεσης τους,
18. την αγορά ζώων, εφόσον διαπιστώνονται πραγματικές ελλείψεις ή
απουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία είχαν συμφωνηθεί,
Πρωτοδικεία υπό την προεδρία ενός δικαστή
Εκδικάζονται όλες οι διαφορές των οποίων τα έξοδα μπορούν να υπολογιστούν και
των οποίων η αξία του αντικειμένου διαφοράς ξεπερνά τα 5900 ευρώ, δεν ξεπερνά
ωστόσο τα 44000 Ευρώ. Ανεξάρτητα από την αξία αντικειμένου διαφοράς τα
ακόλουθα επίδικα πράγματα υπάγονται στην δικαιοδοσία των πρωτοδικείων με ένα
δικαστή.
1. διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών καταστημάτων και βιοτεχνιών είτε μεταξύ τους είτε
μεταξύ αυτών και των πελατών τους, οι οποίες αφορούν σε εκτέλεση εργασίας
ή προϊόντα που κατασκευάστηκαν,
2. διαφορές οι οποίες αφορούν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή δεσμεύσεις
παρόμοιες με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι οποίες υφίστανται είτε
μεταξύ των προσώπων που δεσμεύονται από αυτές τις συμβάσεις ή μεταξύ
αυτών και τρίτων,
3. διαφορές μεταξύ υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων και των ασφαλισμένων
αυτών ή των επιζώντων των δευτέρων ή των προσώπων τα οποία σύμφωνα
με το συμφωνητικό της ασφάλισης έχει έννομες αξιώσεις,
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4. διαφορές οι οποίες αφορούν σε αμοιβές, αποζημιώσεις και δαπάνες
δικηγόρων με εξαίρεση τις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στην αμοιβή
παροχών ενώπιον ενός Ειρηνοδικείου ή ενός ειρηνοδίκη, καθώς και
συμβολαιογράφων, δικηγόρων χωρίς δίπλωμα, οι οποίοι διορίστηκαν από
δικαστική αρχή, άμισθων δικαστικών εποπτών, γιατρών, οδοντιάτρων,
πτυχιούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών με πτυχία ανώτερων
και ανώτατων σχολών, διαμεσολαβητών, οι οποίοι διορίστηκαν από δικαστική
αρχή, ή των επιζώντων τους, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συμβατικές
διατάξεις και ανεξάρτητα από το αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια συμφωνία
για τον υπολογισμό της αμοιβής ή για το είδος της πληρωμής,
5. διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθήκης σε
οροφοκτησία, καταπιστευματούχων διορισμένων από δικαστική αρχή,
εκκαθαριστών επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, εκκαθαριστών
κληρονομιάς ή των επιζώντων αυτών σε ότι αφορά την αμοιβή τους και την
πληρωμή των εξόδων τους, ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει συμφωνία για τον
υπολογισμό της αμοιβής ή του είδους πληρωμής τους,
6. διαφορές που αφορούν στο ύψος και την εξόφληση ασφάλιστρου,
7. διαφορές που αφορούν στον καθορισμό, στη μείωση και αύξηση του ποσού
που καταβάλλει ένας σύζυγος για διατροφή της οικογένειας, την οποία είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει λόγω της σύναψης γάμου, διαζυγίου ή
συγγενικής σχέσης καθώς και των εξόδων για τον τοκετό και τη διατροφή
ανύπαντρης μητέρας και για τη διατροφή της μητέρας από κληρονομικό
μερίδιο που περιέρχεται στο έμβρυο της εγκυμονούσας,
8. διαφορές που αφορούν σε αμοιβή, αποζημίωση και δαπάνες
πραγματογνωμόνων, πραγματογνωμόνων σε διαιτητική διαδικασία και
γνωμοδοτούντων ή των επιζώντων αυτών, ανεξάρτητα από το είδος
διορισμού τους,
9. διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για
ζημίες από αυτοκίνητο και οι οποίες υφίστανται μεταξύ των ζημιωθέντων ή
των επιζώντων αυτών και των προσώπων που οφείλουν να πληρώσουν ή
των επιζώντων αυτών όπως και διαφορές όσον αφορά σε απαιτήσεις από
συμβάσεις ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και
των ασφαλισμένων ή των επιζώντων αυτών,
10. διαφορές που αφορούν σε παράνομες πράξεις κατά κινητής και ακίνητης
ιδιοκτησίας,
11. διαφορές που αφορούν σε στη διατροφή και φροντίδα των τέκνων καθώς και
διαφορές που αφορούν στη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και
της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων σε περίπτωση διακοπής της
συμβίωσης,
12. διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφου ή διαμερισμάτων σε σχέση με την
οροφοκτησία καθώς και διαφορές μεταξύ των διοικητών των ορόφων και των
ιδιοκτητών των ορόφων ή των διαμερισμάτων,
13. διαφορές που αφορούν στην άρση αποφάσεων οποίες ελήφθησαν σε γενική
συνέλευση οργανισμών ή ενώσεων,
14. διαφορές που αφορούν σε μίσθια πράματα ή μισθώσεις άλλων επικερδών
αντικειμένων καθώς και διαφορές που αφορούν σε επίμορτη αγροληψία η
οποία δεν έγκειται στη δικαιοδοσία των ειρηνοδικών,
15. διαφορές που αφορούν σε παροχές από εξαρτημένη εργασία ή άλλες αιτίες
παραπόνων σε σχέση με την παροχή αυτής της εργασίας ανάμεσα στον
εργαζόμενο ή τους επιζώντες αυτού ή αυτούς που έχουν έννομες αξιώσεις
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λόγω της προαναφερθείσας εργασίας και στον εργοδότη ή τους επιζώντες
αυτού και
16. διαφορές που αφορούν σε παροχή εξαρτημένης εργασίας ή άλλες σχετικές
αιτίες παραπόνων σε σχέση με τη παροχή αυτής της εργασίας μεταξύ των
ατόμων που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.
Πρωτοδικεία υπό την προεδρία περισσοτέρων δικαστών
Στη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων υπάγονται:
1. όλες οι διαφορές οι οποίες δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία του ειρηνοδίκη ή
των πρωτοδικείων με ένα δικαστή.
2. εφέσεις κατά των αποφάσεων του ειρηνοδίκη στη δικαστική περιφέρειά τους.
Ο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας
Στο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας υπάγονται τα εφετεία. Στη δικαιοδοσία των
εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων της
δικαστικής περιφέρειάς τους με ένα ή περισσότερους δικαστές.
Ανώτατο δικαστήριο (Άρειος Πάγος)
1. Στη δικαιοδοσία του ανώτατου δικαστηρίου (Άρειου Πάγου) υπάγονται

αποκλειστικά αναιρέσεις αποφάσεων ενός πολιτικού δικαστηρίου που
σχετίζονται με νομικά λάθη,
2. εφόσον δεν διατάσσεται κάτι άλλο: οι αιτήσεις για αναβολή μιας διαδικασίας
όταν το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας
υποβλήθηκε ένσταση με ένδικα μέσα δεν υπάρχει πλέον. Αυτό ισχύει σε
περιπτώσεις εξαίρεσης και για δικαστές πολυμελούς πολιτικού δικαστηρίου.
Για ανακοπές κατά ερήμην αποφάσεων ή κατά μιας αίτησης έλεγχου (με ένδικα
μέσα) αποφασίζει το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
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Οι λειτουργίες στο ελληνικό νομικό σύστημα
Οι δικαστές
Απόφοιτοι νομικών επιστημών μπορούν αφού περάσουν μια διαδικασία επιλογής
(προφορική και γραπτή εξέταση) και ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα κύκλο
εκπαίδευσης στην εθνική σχολή δικαστών να διοριστούν δικαστές. Η πρόσληψη
πραγματοποιείται ως βοηθός δικαστής σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο.
Σ’ αυτό προστίθενται οι ακόλουθες δυνατότητες εξέλιξης: Διορισμός ως δικαστής σε
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ως πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ως
δικαστής σε εφετείο, ως πρόεδρος σε εφετείο, ως δικαστής στο ανώτατο εφετείο, ως
αντιπρόεδρος στο ανώτατο εφετείο και ως πρόεδρος στο ανώτατο εφετείο (για
πολιτικές και ποινικές υποθέσεις) Παρόμοιες βαθμίδες υπάρχουν στα διοικητικά
δικαστήρια στου οποίου την κορυφή βρίσκετε το διοικητικό εφετείο, δηλαδή το
Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο (το τελευταίο ελέγχει κυρίως
τις πρακτικές για τον προϋπολογισμό του κράτους).
Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ειρηνοδίκες τακτικής δικαιοδοσίας οι οποίοι
διορίζονται έπειτα από μια προφορική και γραπτή διαδικασία επιλογής. Χωρίζονται
σε ομάδες σταδιοδρομίας Α, Β, Γ και Δ.
Οι εισαγγελείς
Η σταδιοδρομία των εισαγγελέων εξελίσσεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο
Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα οι δικαστές και οι εισαγγελείς διορίζονται εφ’ όρου
ζωής, δηλαδή παραμένουν στο αξίωμα τους ακόμα και όταν το πόστο της υπηρεσίας
τους ή το λειτούργημά τους ακυρώνεται.
Υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 1.559 δικαστές και 524 εισαγγελείς. Η ένωση
των δικαστών είναι αρμόδια για ζητήματα προαγωγής, επαγγελματικού στάτους,
άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και για την ευθύνη των δικαστών, τη
διοίκηση της υπηρεσίας τους και τις επιδόσεις τους. Η ένωση είναι επίσης αρμόδια
για πειθαρχικές διαδικασίες και πειθαρχικές ποινές.
Πέρα από αυτά τα νομικά ειδικά επαγγέλματα τα οποία προϋποθέτουν νομικές
σπουδές, υπάρχει και μια μεγάλη σειρά από άλλες δραστηριότητες στο δικαστικό
σύστημα:
Οι δικαστικοί υπάλληλοι
Αφού περάσουν τη διαδικασία επιλογής μπορούν οι δικαστικοί υπάλληλοι να
υπηρετήσουν σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές. Είναι μόνιμοι
όμως υπηρετούν μόνο εφόσον υφίσταται η σχετική υπηρεσία και δραστηριότητα. Οι
κρίσιμες για αυτούς διατάξεις περιέχονται στο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων καθώς
και σε ειδικές διατάξεις.
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Οι δικαστικοί επιμελητές
Οι δικαστικοί επιμελητές υπηρετούν επίσης στα δικαστήρια της χώρας. Είναι κατά
κύριο λόγο μόνιμοι και αρμόδιοι για τη επίδοση εγγράφων όπως δικαστικές κλήσεις,
αποφάσεις και γενικά δικαστικών εγγράφων. Για τους δικαστικούς επιμελητές
κρίσιμος είναι ο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων καθώς και ειδικές διατάξεις. Όσον
αφορά στο πεδίο καθηκόντων τους αντιστοιχούν στους ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος γραμματείας ή δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία.
Οι συμβολαιογράφοι
Οι συμβολαιογράφοι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Μετά από επιτυχή δημόσια
διαδικασία επιλογής διορίζονται σε κάποιον τόπο ως επίσημη έδρα τους. Κύριο
καθήκον τους είναι η σύνταξη συμβολαίων, συμφωνιών, διαθηκών και παρόμοιων
εγγράφων. Η επαγγελματική τάξη διέπεται από τον Κώδικα Συμβολαιογράφων. Οι
συμβολαιογράφοι είναι οργανωμένοι σε συμβολαιογραφικούς συλλόγους.
Οι υποθηκοφύλακες
Αποτελούν κατά κύριο λόγο άμισθους δημόσιους λειτουργούς. Διορίζονται βάσει
ειδικών προϋποθέσεων μετά από δημόσια διαδικασία επιλογής σε ήδη υπάρχουσες
επίσημες έδρες.
Κύριο καθήκον τους είναι η τήρηση βιβλίων στους ακόλουθους τομείς:
α) καταχωρήσεις υποθηκών, προνομίων και αναγκαστικών εκτελέσεων,
β) μεταβιβάσεις ακινήτων και
γ) καταχωρήσεις αγωγών και άλλων πράξεων σχετικών με την έγγειος ιδιοκτησία.
Είναι οργανωμένοι σε συλλόγους και αναλαμβάνουν στην Ελλάδα καθήκοντα τα
οποία στη Γερμανία έχει το υποθηκοφυλακείο και τα δικαστήρια του τόπου τήρησης
του μητρώου.
Οι δικηγόροι
Για να μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμά του στην Ελλάδα ένας δικηγόρος, πρέπει
μετά από ολοκληρωμένες σπουδές νομικής και επιτυχή διαδικασία επιλογής να πάρει
άδεια από ένα δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος έχει συγκροτηθεί σε κάθε ένα ελληνικό
πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Οι διατάξεις που είναι καθοριστικές για αυτήν την
επαγγελματική τάξη (πειθαρχικό δίκαιο, αμοιβές, σταδιοδρομία γενικά) είναι
καταγραμμένες στον Κώδικα Περί Δικηγόρων. Πέρα από αυτό οι δικηγόροι πρέπει να
τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς καθώς και το κανονισμό διαδικασίας του
δικηγορικού συλλόγου. Το επάγγελμα των δικηγόρων είναι στην Ελλάδα όπως και
στο γερμανικό δικηγορικό σύστημα οργανωμένοι και λειτουργούν σε δικηγορικούς
συλλόγους και ενώσεις.
Εξασκούν το επάγγελμά τους αρχικά σε δικαστήρια πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας,
αργότερα ανάλογα με την ειδικότητα και επαγγελματική τους εμπειρία σε δικαστήρια
των υψηλότερων βαθμών δικαιοδοσίας.
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Στην Ελλάδα ,μπορούν να γίνουν δικηγόροι άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει σε
άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας και έχουν αποκτήσει την άδεια δικηγόρου. Σύμφωνα
με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2000 για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του
δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον
επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ (Οδηγία 98/5/ΕΚ), μπορούν
δικηγόροι υπήκοοι ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, να ασκούν μόνιμα το επάγγελμά
τους στην Ελλάδα σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι, εάν απέκτησαν τα
επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Στην Ελλάδα οφείλουν
να γίνουν μέλος του τοπικού δικηγορικού συλλόγου και να διατηρούν δικηγορικό
γραφείο στον τόπο όπου θα ασκούν τις δραστηριότητές τους. Από αυτούς
απαιτούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
1. επίσημο πιστοποιητικό υπηκοότητας
2. αντίγραφο του ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της
χώρας προέλευσης, που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξάσκησης επαγγέλματος,
ή μιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης, σχετικά με την άδεια
εξάσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου καθώς και την επαγγελματική
σταδιοδρομία (όχι παλαιότερο από τρεις μήνες). Θα πρέπει να αναφέρονται ο
σκοπός του πιστοποιητικού, λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια εξάσκησης του
επαγγέλματος του δικηγόρου, προαγωγές, τυχών πειθαρχικές διαδικασίες και
ποινές. Αν η αίτηση δε γίνει δεκτή μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα εντός
60 ημερών μετά την κοινοποίηση της απόρριψης στον ενδιαφερόμενο ή στον
αντίκλητό του σε διεύθυνση επίδοσης στην Ελλάδα, ενώπιον του Συμβούλιου
Επικρατείας
3. Διατύπωση του επαγγελματικού τίτλου σε μία από τις επίσημες γλώσσες του
κράτους προέλευσης
4. Αναφορά της επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας προέλευσης και του
δικαστηρίου, στο οποίο ο δικηγόρος είχε άδεια σύμφωνα με το δίκαιο του
κράτους προέλευσης.
Εάν ο δικηγόρος λάβει άδεια στην Ελλάδα, έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις,
όπως οι Έλληνες συνάδελφοί του. Η πλήρης εξάσκηση του επαγγέλματος του είναι
όμως μόνο εφικτή, εφόσον αποδείξει ότι για τρία έτη άσκησε πραγματική και τακτική
δραστηριότητα ως δικηγόρος στην Ελλάδα. Εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα τρία έτη,
ο σχετικός δικηγόρος δεν επιτρέπεται να παρουσιάζεται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά
πρέπει για το σκοπό αυτό να προσφύγει στις υπηρεσίες ενός εξουσιοδοτημένου
δικηγόρου. Πράξεις και καθήκοντα, τα οποία συνιστούν σύμφωνα με το ελληνικό
δίκαιο άσκηση δημόσιας εξουσίας, μπορούν να αναλάβουν μόνο έλληνες υπήκοοι. Η
δικηγορική δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί και συλλογικά από έναν ή
περισσότερους δικηγόρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τον
επαγγελματικό τίτλο του κράτους προέλευσής τους και είναι μέλη μιας εταιρείας
δικηγόρων στο κράτος προέλευσής τους, οι οποίοι έχουν παράρτημα ή δικηγορικό
γραφείο στην Ελλάδα.
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Λειτουργίες στο γερμανικό νομικό σύστημα
Στη Γερμανία οι τίτλοι και τα πεδία καθηκόντων είναι συγκρίσιμα με της Ελλάδας. Και
τα δύο συστήματα έχουν τα ίδια ιστορικά θεμέλια και αναφορές. Και στη Γερμανία
υπάρχουν δικαστές, εισαγγελείς, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και δικαστικοί
υπάλληλοι. Η νομική θέση της τελευταίας ομάδας, αυτής των δικαστικών υπαλλήλων
ή των συνεργατών σε γραφεία δικηγορικά και συμβολαιογραφικά, δεν είναι άμεσα
συγκρίσιμη με αυτή της Ελλάδας. Στην Ελλάδα πρόκειται συχνά για κρατικούς
εργαζόμενους, κατά ένα μέρος δημόσιους υπαλλήλους, ενώ οι Γερμανοί πολίτες
αυτής επαγγελματικής τάξης κατά κανόνα διορίζονται. Στη Γερμανία υπάρχει στον
τομέα όπου είναι στην Ελλάδα οι δικαστικοί υπάλληλοι το επάγγελμα του βοηθητικού
δικαστικού υπαλλήλου.
Δικαστής
Οι δικαστές τελούν έναντι του κράτους σε μια ιδιότυπη υπηρεσιακή σχέση και σχέση
εμπιστοσύνης, τη λεγόμενη δικανική σχέση, η οποία διέπεται από το δημόσιο δίκαιο
και διαφέρει από τη σχέση που συνδέει το κράτος με τους δημόσιους υπαλλήλους.
Ακριβώς επειδή ο δικαστής, σε αντίθεση με τους δημόσιους υπαλλήλους δεν
υπόκεινται σε εντολές. Η δικανική σχέση είναι υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου
στην οποία υπόκεινται δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν
δικαιοδοτικές αποφάσεις ως φορείς της δικαστικής λειτουργίας με δημόσιο αξίωμα.
Οι δικαστές εργάζονται είτε για το ομοσπονδιακό κράτος είτε για ένα από τα 16
ομόσπονδα κρατίδια.

Αυτή η αρμοδιότητα στα κρατίδια είναι και η κύρια διαφορά με την Ελλάδα.

Στα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας, του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, της Κάτω
Σαξονίας, της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, της Ρηνανίας-Παλατινάτο, του
Ζάαρλαντ, της Σαξονίας και της Σαξονίας-Άνχαλτ η επιλογή και ο διορισμός των
δικαστών γίνεται από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας υπό την πολιτική ευθύνη του
αρμόδιου υπουργού, ο οποίος κατά κανόνα είναι ο υπουργός δικαιοσύνης του
εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου.
Στα άλλα κρατίδια ο διορισμός γίνεται από τη λεγόμενη επιτροπή επιλογής δικαστών.
Οι επιτροπές επιλογής δικαστών που λειτουργούν στα επιμέρους ομόσπονδα
κρατίδια διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά στη σύνθεση και λειτουργία
τους. στην πλειονότητά τους αποτελούνται από βουλευτές ή από πρόσωπα στα
οποία έχει ανατεθεί εντολή από βουλευτή. Ενίοτε σε αυτές ανήκουν επίσης
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εκπρόσωποι του δικαστικού σώματος ενώ σε μερικά κρατίδια προβλέπεται ακόμη και
η συμμετοχή ενός ή δύο δικηγόρων.
Για το διορισμό των δικαστών στα ανώτατα ομοσπονδιακά δικαστήρια του
ομόσπονδου κράτους (ομοσπονδιακό ακυρωτικό δικαστήριο, ομοσπονδιακό
διοικητικό δικαστήριο, ομοσπονδιακό ελεγκτικό συνέδριο, ομοσπονδιακό δικαστήριο
εργατικών διαφορών και ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών διαφορών)
αποφασίζουν η ομοσπονδιακή επιτροπή επιλογής δικαστών και ο αρμόδιος
ομοσπονδιακός υπουργός. Ο διορισμός των ομοσπονδιακών δικαστών ο οποίος
συνεπάγεται τη σύσταση της σχετικής υπηρεσιακής σχέσης, πραγματοποιείται από
τον ομοσπονδιακό πρόεδρο. Οι δικαστές που υπηρετούν στα υπόλοιπα δικαστήρια
του ομόσπονδου κράτους διορίζονται από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο χωρίς
ανάμειξη της επιτροπής επιλογής δικαστών, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου
ομοσπονδιακού υπουργού.
Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο είναι συγχρόνως δικαστήριο και
συνταγματικό όργανο. Οι δικαστές του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου
επιλέγονται κατά το ήμισυ από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και από μια
δωδεκαμελή επιτροπή εκλεκτόρων της Ομοσπονδιακής Βουλής με πλειοψηφία των
δύο τρίτων και εν συνεχεία διορίζονται από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο.
Οι αυτόνομοι μισθοί των δικαστών του ομοσπονδιακού κράτους και των κρατιδίων
καθορίζονται στον ομοσπονδιακό νόμο περί μισθοδοσίας. Ο βασικός μισθός
υπολογίζεται κατά κύριο λόγο με βάση την αντίστοιχη μισθολογική κατηγορία, η
οποία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα καθήκοντα που ανατίθενται στον
εκάστοτε δικαστή. Ένας δικαστής προάγεται σε υψηλότερη μισθολογική κατηγορία
μόνο εφόσον του ανατεθούν υψηλότερα καθήκοντα. Ο μισθός καταβάλλεται από τον
εκάστοτε εργοδότη (από το ομόσπονδο κράτος ή το ομόσπονδο κρατίδιο).
Ρυθμίσεις του επαγγέλματος με βάση κανονισμούς της εγχώριας νομοθεσίας
Οι θεμελιώδεις διατάξεις για το καθεστώς των δικαστών περιέχονται στο Θεμελιώδη
Νόμο, σε ειδικό μέρος για την «απονομή δικαιοσύνης». Ο Θεμελιώδης Νόμος ορίζει
ότι η δικαστική λειτουργία ανατίθεται στους δικαστές (άρθρο 92) και εγγυάται τη
δικαστική ανεξαρτησία (άρθρο 97 παρ. 1).
Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις που διέπουν τη δικανική σχέση καθορίζονται σε ειδικούς
νόμους. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο γερμανικός νόμος περί του δικαστικού σώματος, ο
οποίος κατά βάση αναφέρεται στα του καθεστώτος των κατ' επάγγελμα δικαστών.
Το πρώτο μέρος του γερμανικού νόμου περί του δικαστικού σώματος περιλαμβάνει
γενικές διατάξεις για τους δικαστές που βρίσκονται στην υπηρεσία του ομόσπονδου
κράτους και των ομοσπονδιακών κρατιδίων, ιδίως της διατάξεις για το καθεστώς στο
οποίο υπόκεινται. Στο δεύτερο μέρος ρυθμίζονται οι έννομες σχέσεις των δικαστών
του ομόσπονδου κράτους. Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει αρχές υπό τη μορφή
διατάξεων – πλαισίων για τους δικαστές που βρίσκονται στην υπηρεσία των
ομόσπονδων κρατιδίων. Οι εν λόγω διατάξεις – πλαίσια συμπληρώνονται από τις
διατάξεις του νόμου περί δικαστικού σώματος του εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου
(το καθένα από τα 16 κρατίδια διαθέτει έναν τέτοιο νόμο).
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Ο γερμανικός νόμος περί του δικαστικού σώματος και οι αντίστοιχοι νόμοι των
κρατιδίων παραπέμπουν εν μέρει για νομοτεχνικούς λόγους σε άλλες διατάξεις. Έτσι
για θέματα τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που
προβλέπεται για τους δημόσιους υπαλλήλους γίνετε παραπομπή στις διατάξεις της
νομοθεσίας περί δημοσίων υπαλλήλων. Μολονότι η μισθοδοσία των δικαστών στη
Γερμανία ρυθμίζεται από το 1975 και μετά από αυτοτελή κανονισμό περί
μισθοδοσίας, ο κανονισμός αυτός αποτελεί μέρος του ομοσπονδιακού νόμου περί
μισθοδοσίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα της μισθοδοσίας τόσο των δημοσίων
υπαλλήλων και των στρατιωτικών όσο και των δικαστών.
Για τους δικαστές του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του γερμανικού νόμου περί του δικαστικού σώματος αλλά μόνο στο
μέτρο που οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τη
συγκεκριμένη κατηγορία δικαστών με βάση το Θεμελιώδη Νόμο και τον νόμο σχετικά
με το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Ειδίκευση των δικαστών
Η ειδίκευση των δικαστών και κατά συνέπεια τα δικαστήρια στη Γερμανία έχουν
μεγάλες διαφορές από αυτά τις Ελλάδας. Στην Ελλάδα η ειδίκευση είναι λιγότερη
έντονη.
Στη Γερμανία υπάρχει, καταρχάς, η λεγόμενη τακτική δικαιοδοσία, η οποία
συνίσταται στη δικαιοδοσία των ποινικών και των πολιτικών δικαστηρίων. Αρμόδια
να αποφασίζουν στο πλαίσιο αυτό είναι τα εξής είδη δικαστηρίων: ειρηνοδικείο,
πρωτοδικείο, εφετείο και σε τελευταίο βαθμό, το ομοσπονδιακό ακυρωτικό
δικαστήριο. Αυτό αντιστοιχεί κατά κανόνα στα καθήκοντα των ειρηνοδικών στην
Ελλάδα.
Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερα είδη δικαιοδοσίας καθ’ ύλη:

-

η διοικητική δικαιοδοσία (με τους τύπους δικαστηρίων: διοικητικό δικαστήριο,
διοικητικό εφετείο ή διοικητικό ακυρωτικό δικαστήριο και ομοσπονδιακό
διοικητικό δικαστήριο),

-

η δικαιοδοσία φορολογικών υποθέσεων (τύποι δικαστηρίων: φορολογικό
δικαστήριο και ομοσπονδιακό ακυρωτικό φορολογικό δικαστήριο), η
δικαιοδοσία εργατικών διαφορών (τύποι δικαστηρίων: δικαστήριο εργατικών
διαφορών, δικαστήριο εργατικών διαφορών ομόσπονδου κρατιδίου και
ομοσπονδιακό δικαστήριο εργατικών διαφορών) και
η δικαιοδοσία κοινωνικών υποθέσεων (τύποι δικαστηρίων: δικαστήριο
κοινωνικών υποθέσεων, δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων ομόσπονδου
κρατιδίου και ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων).

-
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Εκτός των παραπάνω δικαστηρίων υπάρχει ακόμη το ομοσπονδιακό δικαστήριο
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και στρατοδικεία, τα οποία λειτουργούν ως
πρόσθετα ειδικά δικαστήρια του ομοσπονδιακού κράτους.
Όλοι οι δικαστές που υπηρετούν σε αυτά υπάγονται είτε στο ομοσπονδιακό κράτος
είτα στα ομοσπονδιακά κρατίδια.
Ιδιάζουσα θέση κατέχουν οι δικαστές του ομοσπονδιακού συνταγματικού
δικαστηρίου και των συνταγματικών δικαστηρίων των ομόσπονδων κρατιδίων,
δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δικαστήρια είναι συνταγματικά όργανα των οποίων οι
εξουσίες και τα καθήκοντα καθορίζονται σε ειδικούς νόμους. Για το ομοσπονδιακό
συνταγματικό δικαστήριο, είναι ο Θεμελιώδης Νόμος και ο νόμος σχετικά με το
ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο, για τα δε συνταγματικά δικαστήρια των
ομόσπονδων κρατιδίων, τα συντάγματα των ομοσπονδιακών κρατιδίων και οι
αντίστοιχοι νόμοι περί της συστάσεως των υπόψη δικαστηρίων.
Αλλοδαποί δεν μπορούν να γίνουν δικαστές στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του γερμανικού νόμου περί του δικαστικού σώματος, η ανάληψη δικαστικών
καθηκόντων προϋποθέτει οπωσδήποτε γερμανική ιθαγένεια (κατά την έννοια του
γερμανικού Συντάγματος).
Εισαγγελείς
Οι εισαγγελείς που εργάζονται για τα ομόσπονδα κρατίδια διορίζονται από την
κυβέρνηση του εκάστοτε κρατιδίου, από τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό
Δικαιοσύνης της τοπικής κυβέρνησης, ενώ οι εισαγγελείς που εργάζονται για το
ομοσπονδιακό κράτος διορίζονται από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας έπειτα από πρόταση του ομοσπονδιακού υπουργού
Δικαιοσύνης και με την έγκριση της Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Ως δημόσιοι
υπάλληλοι, οι εισαγγελείς θεωρούνται μέλη της δημόσιας διοίκησης. Οι μισθοί τους
καταβάλλονται από τον αντίστοιχο εργοδότη (ομοσπονδιακό κράτος ή ομόσπονδο
κρατίδιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου περί μισθοδοσίας και
με γνώμονα τους μισθούς των δικαστών.
Ρυθμίσεις του επαγγέλματος με βάση κανονισμούς της εγχώριας νομοθεσίας
Για να διορισθεί κάποιος ως εισαγγελέας πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιλέξιμος για
διορισμό στο δικαστικό σώμα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
εισαγγελικό σώμα δεν είναι ανεξάρτητοι, αλλά υπόκεινται στις υπηρεσιακές εντολές
των προϊσταμένων τους. Εντολές νομιμοποιούνται να απευθύνουν οι ανώτεροι
εισαγγελικοί λειτουργοί και ο υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν κανόνες
δεοντολογίας για τους εισαγγελείς.
Όπως οι δικαστές έτσι και οι εισαγγελείς στη Γερμανία έχουν ειδίκευση. Εδώ πάλι
υπάρχει διαφορά με την Ελλάδα. Δεν υφίστανται νομικοί κανονισμοί για την
ειδίκευση, ούτε κατηγορίες εντός του επαγγελματικού πρότυπου του εισαγγελέα στη
Γερμανία. Στη πράξη ωστόσο πραγματοποιείται ειδίκευση σε συγκεκριμένα πεδία
(π.χ. οικονομικό έγκλημα, οργανωμένο έγκλημα, βαρύ έγκλημα).
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Στη Γερμανία, οι εισαγγελικές αρχές διαθέτουν το λεγόμενο μονοπώλιο της
απαγγελίας κατηγορίας.
Καταρχήν, μόνο εισαγγελική αρχή δύναται να απαγγείλει κατηγορία ενώπιον
δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις, και μάλιστα υποχρεούται να το πράξει εφόσον
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Για τους εισαγγελείς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα όργανα επαγγελματικής εκπροσώπησης
στα οποία η συμμετοχή να είναι υποχρεωτική. Οι εισαγγελείς είναι πάντως ελεύθεροι
να προσχωρούν σε ανάλογα όργανα τα οποία ιδρύονται για τους δικαστές.
Καθήκοντα εισαγγελέα μπορούν επίσης να αναλάβουν άτομα που έχουν την
ιθαγένεια κάποιου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικηγόροι
Οι δικηγόροι στη Γερμανία ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ως «ανεξάρτητα όργανα
παροχής νομικών υπηρεσιών». Για τον σκοπό αυτό απαιτείται άδεια. Η διαδικασία
χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος διεξάγεται από τους δικηγορικούς
συλλόγους. στο σημείο αυτό τα συστήματα της Ελλάδας και της Γερμανίας έχουν
πολλές ομοιότητες.
Άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος μπορεί να λάβει μόνον όποιος πληροί
τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο δικαστικό σώμα σύμφωνα με τον γερμανικό
νόμο περί του δικαστικού σώματος.
Αυτήν την αποκτά όποιος έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές νομικές σπουδές
(διάρκειας τουλάχιστον τρεισήμισι ετών), ακολουθούμενες από μια πρώτη κρατική
εξέταση, καθώς και από μια περίοδο άσκησης (δύο ετών), κατά το πέρας της οποίας
ο υποψήφιος υποβάλλεται σε δεύτερη κρατική εξέταση.

Το νομικό καθεστώς, οι προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τα δικαιώματα και τα
καθήκοντα των δικηγόρων, η οργάνωση και η αποστολή των δικηγορικών συλλόγων,
ο τρόπος άσκησης εποπτείας επί των μελών του δικηγορικού σώματος και η
πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται για τους δικηγόρους ρυθμίζονται στον
ομοσπονδιακό κανονισμό περί δικηγορίας («BRAO»). Λεπτομερέστερες διατάξεις για
τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις περιέχει ο επαγγελματικός
κανονισμός περί δικηγόρων («BORA»), ο οποίος θεσπίζεται βάσει νομοθετικής
ρύθμισης από τον ομοσπονδιακό δικηγορικό σύλλογο. Οι αμοιβές των δικηγόρων
καθορίζονται στον νόμο σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων («RVG»).
Για τις αστικές υποθέσεις ενώπιον ειρηνοδικείου δεν υφίσταται κανονικά υποχρέωση
προσφυγής σε δικηγόρο. Αντιθέτως, είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από
δικηγόρο σε κάθε διαδικασία ενώπιον πρωτοδικείου, εφετείου ή ενώπιον του
ομοσπονδιακού ακυρωτικού δικαστηρίου καθώς και για μια σειρά οικογενειακών
υποθέσεων ενώπιον ειρηνοδικείου. Αντίθετα στην Ελλάδα η εκπροσώπηση από
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δικηγόρο είναι κατά κανόνα υποχρεωτική σε όλες τις διαδικασίες του πρώτου και
δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, εκτός αν ο ειρηνοδίκης ορίσει μια μικροδιαφορά κατά
την οποία δεν είναι απαραίτητος ο δικηγόρος.
Στην περίπτωση των εργατικών διαφορών, οι διάδικοι μπορούν να εμφανισθούν
ενώπιον του εκάστοτε δικαστηρίου εργατικών διαφορών άνευ δικηγόρου. Ενώπιον
των δικαστηρίων εργατικών διαφορών των ομόσπονδων κρατιδίων και του
ομοσπονδιακού δικαστηρίου εργατικών διαφορών, οι διάδικοι πρέπει υποχρεωτικά
να εκπροσωπούνται από δικαστικό πληρεξούσιο. Καθήκοντα δικαστικού
πληρεξουσίου νομιμοποιούνται να ασκούν όχι μόνο δικηγόροι αλλά επίσης
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ή εργοδοτικών οργανώσεων και εκπρόσωποι
ενώσεων τέτοιων οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα
εκπροσώπησης προβλέπεται στο καταστατικό τους ή βασίζεται σε πληρεξούσιο και
ότι η ένωση, η οργάνωση ή μέλη τους μετέχουν ως διάδικοι στη διαδικασία. Στην
Ελλάδα δεν υφίσταται τέτοια ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Τις υποθέσεις εργατικών
διαφορών αναλαμβάνουν κατά κανόνα οι ειρηνοδίκες.
Κάθε δικηγόρος είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο του ή της δικηγόρου. Οι 27 δικηγορικοί σύλλογοι οι
οποίοι λειτουργούν υπό μορφή σωματείου δημοσίου δικαίου σε επίπεδο ανώτερων
περιφερειακών δικαστηρίων και ο δικηγορικός σύλλογος που λειτουργεί σε επίπεδο
ομοσπονδιακού ακυρωτικού δικαστηρίου συναποτελούν τον ομοσπονδιακό
δικηγορικό σύλλογο (www.brak.de). Ο μεγαλύτερος συλλογικός φορέας ιδιωτικού
δικαίου των δικηγόρων είναι η Γερμανική ένωση δικηγόρων, στον οποίον ανήκουν σε
εθελούσια βάση οι μισοί περίπου δικηγόροι της Γερμανίας (www.anwaltverein.de).
Ευκαιρίες για αλλοδαπούς
Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπόλοιπων
συμβαλλόμενων κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
της Ελβετίας οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στο
κράτος προέλευσης ή οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου που τους παρέχει άμεσα το
δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στο κράτος προέλευσής τους
έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικηγορία στη Γερμανία (υπό τη μορφή της παροχής
υπηρεσιών ή της εγκατάστασης με τον επαγγελματικό τίτλο τον οποίον κατέχουν στο
κράτος προέλευσης) καθώς επίσης να λάβουν άδεια ασκήσεως του δικηγορικού
επαγγέλματος στη Γερμανία υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται
στον γερμανικό νόμο περί της άσκησης δραστηριότητας από Ευρωπαίους
δικηγόρους στη Γερμανία («EuRAG»). Οι δυνατότητες εγκατάστασης άλλων
αλλοδαπών δικηγόρων στη Γερμανία καθορίζονται στον ομοσπονδιακό κανονισμό
περί δικηγορίας (BRAO).
Δικηγόροι ειδικευμένοι στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Στη Γερμανία οι δικηγόροι που είναι ειδικευμένοι στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι
μια ειδίκευση στο επάγγελμα του δικηγόρου. Ασκούν όπως ακριβώς και οι δικηγόροι
ελεύθερο επάγγελμα ως «ανεξάρτητα όργανα παροχής νομικών υπηρεσιών».
Νομιμοποιούνται να παρέχουν συμβουλές και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους
μόνο στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για τον σκοπό αυτό
απαιτείται άδεια, που χορηγείται από τον πρόεδρο της γερμανικής υπηρεσίας
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων (www.dmpa.de; „Informationen“,
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„Patentanwalts- und Vertreterwesen“). Για να λάβει κάποιος τέτοια άδεια πρέπει να
διαθέτει τεχνική κατάρτιση (σπουδές με επιστημονικό ή τεχνικό αντικείμενο και
επιτυχής υποβολή σε εξετάσεις και να έχει ασκήσει επί ένα τουλάχιστον έτος
πρακτική τεχνική δραστηριότητα),·επίσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία
μαθήματα κατάρτισης στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
(διάρκειας 34 μηνών, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους ασχολούμενους με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας οι οποίοι έχουν ασκήσει το επάγγελμα επί δέκα
τουλάχιστον έτη) και να έχει υποβληθεί επιτυχώς σε ειδικές εξετάσεις για τους
δικηγόρους με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην Ελλάδα οι υποθέσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ρυθμίζεται εν μέρει από συμβολαιογραφεία και
συμβολαιογραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπό μορφή δημοσίου υπαλλήλου.
Το νομικό καθεστώς, οι προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τα δικαιώματα και τα
καθήκοντα των δικηγόρων με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η οργάνωση
και η αποστολή των συλλόγων δικηγόρων με ειδίκευση στα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, ο τρόπος άσκησης εποπτείας επί των επαγγελματιών του κλάδου και
η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται για τους δικηγόρους με ειδίκευση στα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ρυθμίζονται στον γερμανικό κανονισμό σχετικά με τους
δικηγόρους με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Λεπτομερέστερες διατάξεις
για τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις περιέχει ο επαγγελματικός
κανονισμός περί δικηγόρων περί δικηγόρων με ειδίκευση στα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, ο οποίος θεσπίζεται βάσει νομοθετικής ρύθμισης από το σύλλογο
δικηγόρων με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Κάθε δικηγόρος με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι μέλος του συλλόγου
δικηγόρων με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που είναι σωματείο δημοσίου
δικαίου (www.patentanwalt.de).
Ευκαιρίες για αλλοδαπούς
Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων
συμβαλλόμενων κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οι
οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου που τους παρέχει άμεσα το δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του δικηγόρου με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο κράτος
προέλευσής τους έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξέταση πιστοποίησης
προσόντων προκειμένου να λάβουν άδεια για να εργασθούν στη Γερμανία ως
δικηγόροι με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, (νόμος σχετικά με την εξέταση
πιστοποίησης προσόντων ενόψει της απόκτησης αδείας για την άσκηση του
επαγγέλματος του δικηγόρου με ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Οι
δυνατότητες εγκατάστασης με τον επαγγελματικό τίτλο που ισχύει στο κράτος
προέλευσης καθορίζονται στον γερμανικό κανονισμό σχετικά με τους δικηγόρους με
ειδίκευση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Συμβολαιογράφοι
Οι συμβολαιογράφοι είναι «ανεξάρτητοι δημόσιοι λειτουργοί» οι οποίοι διορίζονται με
αποστολή την έγγραφη βεβαίωση νομικών πράξεων και την εκτέλεση άλλων
καθηκόντων στον τομέα της προληπτικής απονομής δικαιοσύνης. Η θέση τους είναι
συγκρίσιμη με αυτή των συμβολαιογράφων στην Ελλάδα.
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Ο διορισμός τους στη Γερμανία γίνεται από τις αρχές διοίκησης δικαιοσύνης των
ομόσπονδων κρατιδίων. Προϋπόθεση για τον διορισμό τους είναι η γερμανική
ιθαγένεια και η εκπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των προϋποθέσεων για να
ενταχθεί στο δικαστικό σώμα σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί του δικαστικού
σώματος. Αυτήν την αποκτά όποιος έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές νομικές
σπουδές (διάρκειας τουλάχιστον τρεισήμισι ετών), ακολουθούμενες από μια πρώτη
κρατική εξέταση, καθώς και από μια περίοδο άσκησης (δύο ετών), κατά το πέρας της
οποίας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε δεύτερη κρατική εξέταση. Σε ορισμένες
περιφέρειες της Γερμανίας, ως συμβολαιογράφοι διορίζονται δικηγόροι οι οποίοι,
παράλληλα με τη δικηγορία, ασκούν συγχρόνως δραστηριότητα συμβολαιογράφου
(δικηγόροι-συμβολαιογράφοι). Σε άλλες περιφέρειες, τα πρόσωπα που διορίζονται
συμβολαιογράφοι δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν άλλη δραστηριότητα
(συμβολαιογράφοι κύριας ή αποκλειστικής απασχόλησης). Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη οι
συμβολαιογράφοι είναι ενίοτε δημόσιοι υπάλληλοι.
Το νομικό καθεστώς, οι προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τα δικαιώματα και τα
καθήκοντα των συμβολαιογράφων, η οργάνωση και η αποστολή των συλλόγων
συμβολαιογράφων, καθώς και η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται για τους
συμβολαιογράφους ρυθμίζονται στον ομοσπονδιακό κανονισμό περί
συμβολαιογράφων. Λεπτομερέστερες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις περιλαμβάνονται σε εγχώριες οδηγίες, οι οποίες θεσπίζονται βάσει
νομοθετικής ρύθμισης από τους κατά τόπους συλλόγους συμβολαιογράφων. Τα
έξοδα (αμοιβές και δαπάνες) που μπορούν να χρεώνουν οι συμβολαιογράφοι
καθορίζονται στον γερμανικό νόμο περί των εξόδων σε υποθέσεις εκούσιας
δικαιοδοσίας (κανονισμός περί εξόδων).
Καθήκοντα των συμβολαιογράφων στη Γερμανία
Πλην λιγοστών εξαιρέσεων (ιδίως στον τομέα της προξενικής νομοθεσίας), οι
συμβολαιογράφοι είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την έγγραφη βεβαίωση νομικών
πράξεων. Η έγγραφη βεβαίωση προβλέπεται ως υποχρεωτική από τον νόμο ιδίως
για συμβάσεις με αντικείμενο ακίνητα, καθώς και για ορισμένα είδη δικαιοπραξιών
στους τομείς του εταιρικού, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.
Κάθε συμβολαιογράφος είναι μέλος του συλλόγου συμβολαιογράφων στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το συμβολαιογραφείο του/της. Οι 21 σύλλογοι
συμβολαιογράφων οι οποίοι λειτουργούν υπό μορφή σωματείου δημοσίου δικαίου σε
επίπεδο ανώτερων περιφερειακών δικαστηρίων συναποτελούν τον ομοσπονδιακό
σύλλογο συμβολαιογράφων (για πληροφορίες και διευθύνσεις: www.bnotk.de).
Βοηθητικοί δικαστικοί υπάλληλοι
Οι βοηθητικοί δικαστικοί υπάλληλοι είναι ανεξάρτητα όργανα παροχής νομικών
υπηρεσιών. Τα καθήκοντα και το καθεστώς τους καθορίζονται αποκλειστικά στον
νόμο περί βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στους
δικαστικούς υπαλλήλους στην Ελλάδα.
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Ο νόμος περί βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων περιλαμβάνει επίσης κατάλογο
των δικαιοπραξιών για τις οποίες η αρμοδιότητα ανατίθεται στους βοηθητικούς
δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς επίσης τις δικαστικές επιφυλάξεις που ισχύουν
στους υπόψη τομείς. Παραδείγματος χάρη, οι βοηθητικοί δικαστικοί υπάλληλοι
χορηγούν κληρονομητήρια σε περιπτώσεις εκ του νόμου κληρονομικής διαδοχής ή
παραλαμβάνουν αιτήσεις για την έκδοση κληρονομητηρίου, χορηγούν άδειες
δικαστηρίου επιτροπείας, επιβλέπουν τη δραστηριότητα επιτρόπων και προσώπων
που ασκούν επιμέλεια, διεκπεραιώνουν και αποφασίζουν για αιτήσεις σχετικά με τα
βιβλία μεταγραφής, καθώς και για καταχωρήσεις στο εμπορικό μητρώο και ασκούν
ορισμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κάθε βοηθητικός δικαστικός υπάλληλος εκτελεί μεν τα καθήκοντά του υπό καθεστώς
ουσιαστικής ανεξαρτησίας, αλλά δεν θεωρείται δικαστής και ως εκ τούτου δεν ασκεί
δικαιοδοτική εξουσία κατά την έννοια του άρθρου 92 του γερμανικού Συντάγματος.
Οι βοηθητικοί δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν στις ανώτερες δικαστικές υπηρεσίες. Ο
διορισμός τους γίνεται πρωτίστως από τις κατά τόπους αρχές διοίκησης της
δικαιοσύνης του εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου στον τομέα ευθύνης των οποίων
πρόκειται να γίνει ο διορισμός και σε μικρότερο βαθμό από το ομοσπονδιακό
υπουργείο δικαιοσύνης.
Για να νομιμοποιείται κάποιος να διορισθεί ως βοηθητικός δικαστικός υπάλληλος
πρέπει να έχει διανύσει περίοδο άσκησης υπό το καθεστώς που ισχύει για τους
δημόσιους υπαλλήλους και με δυνατότητα ανάκλησης καθώς και να έχει συμμετάσχει
επιτυχώς σε ειδική εξέταση για την κατοχή μιας τέτοιας θέσης. Οι γενικοί όροι και οι
ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για την κατάρτιση των ενδιαφερομένων
καθορίζονται στον νόμο περί βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων, η διάρθρωση της
περιόδου άσκησης, το περιεχόμενο των σπουδών και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που
ισχύουν για τις εξετάσεις θεσπίζονται σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων με
κανονισμούς περί κατάρτισης και υποχρεωτικής εξέτασης τους οποίους εκδίδουν τα
ομόσπονδα κρατίδια.
Για να γίνει κάποιος βοηθητικός δικαστικός υπάλληλος πρέπει να είναι Γερμανός
υπήκοος κατά την έννοια του γερμανικού Συντάγματος ή να έχει την ιθαγένεια
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικά γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια
έχουν, ωστόσο, κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 48 παρ. 2
της συνθήκης ΕΟΚ και κάνουν δεκτούς για την υποχρεωτική περίοδο άσκησης μόνο
υποψηφίους που διαθέτουν τη γερμανική ιθαγένεια.
Γραμματείς δικαστηρίου
Οι γραμματείς δικαστηρίου είναι ομοίως ανεξάρτητα όργανα του συστήματος
απονομής δικαιοσύνης.
Οι γραμματείς δικαστηρίου ασχολούνται κυρίως με τις επιδόσεις, με την επίδοση
κλητεύσεων, την αναγκαστική εκτέλεση, την τήρηση των πρακτικών δικασίμων, τη
χορήγηση βεβαιώσεων και με άλλα παρεμφερή καθήκοντα. Στη Γερμανία
αναλαμβάνουν καθήκοντα τα οποία στην Ελλάδα ασκούν οι δικαστικοί υπάλληλοι και
οι δικαστικοί επιμελητές.
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Το νομικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται οι γραμματείς δικαστηρίου καθορίζεται
από το άρθρο 153 του γερμανικού νόμου περί οργανισμού των δικαστηρίων (GVG).
Κατατάσσονται στη μεσαία βαθμίδα των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν τη
Δικαιοσύνη. Ο διορισμός τους γίνεται κυρίως από τις δικαστικές αρχές των επιμέρους
ομόσπονδων κρατιδίων, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο πρόκειται να ασκήσουν
τις αρμοδιότητές τους. Εάν ο διορισμός τους αφορά ομοσπονδιακό δικαστήριο,
γίνεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης ή από το ίδιο το εκάστοτε
ομοσπονδιακό δικαστήριο.
Τα καθήκοντα των γραμματέων δικαστηρίων καθορίζονται ως επί το πλείστον στους
επιμέρους διαδικαστικούς νόμους (π.χ. στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και στο
νόμο περί των υποθέσεων που υπάγονται στην εκούσια δικαιοδοσία).
Συμπληρωματικώς ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις που θεσπίζουν, αφενός, τα
ομόσπονδα κρατίδια για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και,
αφετέρου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.
Για να νομιμοποιείται κάποιος να διορισθεί ως γραμματέας δικαστηρίου πρέπει να
έχει διανύσει περίοδο άσκησης υπό το καθεστώς που ισχύει για τους δημόσιους
υπαλλήλους και με δυνατότητα ανάκλησης καθώς και να έχει συμμετάσχει επιτυχώς
σε εξετάσεις σταδιοδρομίας. Οι σχετικοί γενικοί όροι και οι ελάχιστες απαιτήσεις
κατάρτισης καθορίζονται στο άρθρο 153 του νόμου περί οργανισμού των
δικαστηρίων. Η διάρθρωση της περιόδου προετοιμασίας, το περιεχόμενο της
κατάρτισης και τα των σχετικών εξετάσεων ρυθμίζονται σε επίπεδο ομόσπονδων
κρατιδίων μέσω κανονισμών που θεσπίζουν τα ομόσπονδα κρατίδια για θέματα
κατάρτισης και εξετάσεων. Δεν παρέχεται κατάρτιση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Για να γίνει κάποιος γραμματέας δικαστηρίου πρέπει επιπλέον να είναι Γερμανός
υπήκοος κατά την έννοια του γερμανικού Συντάγματος ή να έχει την ιθαγένεια
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαστικοί επιμελητές
Οι δικαστικοί επιμελητές είναι καταρχήν ισόβιοι, μεσαίας βαθμίδας, δημόσιοι
υπάλληλοι των ομόσπονδων κρατιδίων. Διορίζονται από τον εκάστοτε αρμόδιο
πρόεδρο του περιφερειακού εφετείου. Αν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί
επιμελητές ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Οι δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα
καθήκοντά τους υπό καθεστώς ανεξαρτησίας.
Στην Ελλάδα μέρος των καθηκόντων τα οποία στη Γερμανία ασκούν οι δικαστικοί
επιμελητές αναλαμβάνουν οι ειρηνοδίκες και ένα μέρος οι αστυνομικές υπηρεσίες
έπειτα από οδηγία ενός ειρηνοδίκη ή ενός δικαστή πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.
Οι δικαστικοί επιμελητές λαμβάνουν μισθό ως δημόσιοι υπάλληλοι και παράλληλα
εισπράττουν ένα προκαθορισμένο ποσοστό επί των εξόδων που χρεώνουν για τις
υπηρεσίες που παρέχουν. Για να μπορεί ο κάθε δικαστικός επιμελητής να
συγκροτήσει και να συντηρήσει το γραφείο του, το οποίο είναι αναγκαίο, του
καταβάλλεται από το δημόσιο ταμείο του οικείου ομόσπονδου κρατιδίου ένα (κατά
κανόνα κατ’ αποκοπή) ποσό για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του γραφείου.
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Οι νομικές σχέσεις των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται στο νόμο περί
οργανισμού των δικαστηρίων (άρθρα 154 και 155), αλλά διέπονται επίσης από τη
νομοθεσία των διαφόρων ομόσπονδων κρατιδίων. Δεν υπάρχουν νόμοι γενικής
ισχύος τους οποίους να πρέπει να τηρούν οι δικαστικοί επιμελητές κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν γενικές διοικητικές διατάξεις, οι
οποίες θεσπίζονται από τις αρχές διοίκησης της δικαιοσύνης του εκάστοτε
ομόσπονδου κρατιδίου: Ο κανονισμός περί δικαστικών επιμελητών και η οδηγία
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων δικαστικού επιμελητή.
Η περιγραφή καθηκόντων ενός δικαστικού επιμελητή είναι ενιαία. Δεν προβλέπεται
καμία ειδίκευση. Οι υφιστάμενες διατάξεις σε επίπεδο νόμου ή κατώτερο επίπεδο
ισχύουν ενιαία για όλους τους δικαστικούς επιμελητές.
Στη Γερμανία οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι οργανωμένοι σε συλλόγους όπως ο
δικηγορικός σύλλογος. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους.
Παρόλα αυτά, είναι οργανωμένοι, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, σε συντεχνιακές ομάδες,
εκ των οποίων οι περισσότερες είναι μέλη του Γερμανικού Συνδέσμου Δικαστικών
Επιμελητών (DGVB). Αυτός ο τελευταίος είναι με τη σειρά του μέλος του Γερμανικού
Συνδέσμου Δημοσίων Υπαλλήλων. Η προσχώρηση στις εν λόγω συντεχνιακές
ομάδες δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική.
Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, μόνο Γερμανοί υποψήφιοι μπορούν να
λάβουν τη σχετική κατάρτιση. Προϋπόθεση για τον διορισμό σε θέση δικαστικού
επιμελητή είναι η γερμανική ιθαγένεια.
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Πηγές δικαίου στην Ελλάδα
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια συνοπτική εικόνα των νομικών βάσεων που ισχύουν
στην Ελλάδα. Οι κανόνες είναι όμοιοι με αυτούς της Γερμανίας. Οι γερμανικοί
κανόνες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. Σκοπός και των δύο κεφαλαίων είναι να
δείξουν στους εκπαιδευόμενους με βάση ποιούς νόμους προκύπτουν ποιες
αρμοδιότητες και διαδικασίες ή εξελίξεις για συγκεκριμένες πράξεις και στις δύο
χώρες.
Το εθνικό δίκαιο στην Ελλάδα
Βασική πηγή του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι οι ελληνικοί νόμοι. Οι
βασικές διατάξεις βρίσκονται στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), άρθρα 4-33, αλλά υπάρχουν
και σε άλλους νόμους, όπως π.χ. ο νόμος 5960/1933 περί επιταγής, (άρθρα 70-76).
Στην έννοια του νόμου υπάγονται και οι διεθνείς συμβάσεις, πολυμερείς και διμερείς,
που η Ελλάδα έχει υπογράψει και οι οποίες, από τη στιγμή της κύρωσής τους με
νόμο, ισχύουν ως ελληνικό εσωτερικό δίκαιο.
Διεθνείς συμβάσεις πολυμερείς και διμερείς
Μερικές από τις σημαντικότερες πολυμερείς συμβάσεις είναι:
•
•

•

Σύμβαση της Γενεύης της 19.5.1956, για τη χερσαία μεταφορά, που κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το νόμο 559/1977.
Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961, για τις συγκρούσεις των νόμων που
αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
νόμο 1325/1983.
Κοινοτική Σύμβαση της Ρώμης της 19.6.1980, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
συμβατικές ενοχές, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 1792/1988.

Μερικές από τις σημαντικότερες διμερείς συμβάσεις είναι:
Συμβάσεις Ελλάδας-Η.Π.Α. (που κυρώθηκε με το νόμο 2893/1954), ΕλλάδαςΚύπρου (που κυρώθηκε με το νόμο 1548/1985). Σε διαφορές που αφορούν εταιρίες
που έχουν έδρα στις χώρες Ελλάδα, Η.Π.Α. και Κύπρο, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο
του κράτους σύμφωνα με το οποίο έχουν συσταθεί.
Κανόνες σύνδεσης
Με τον όρο κανόνες σύνδεσης εννοείται με απλά λόγια η περίπτωση στην οποία
κατά μια διαδικασία καθορίζεται ως εφαρμοστέο κάποιο αλλοδαπό δίκαιο γιατί
παραδείγματος χάρη ο εναγόμενος προέρχεται από αυτή τη χώρα ή η αξιόποινη
πράξη πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα αλλά οι διάδικοι (ενάγων και εναγόμενος)
είναι και οι δύο π.χ. Έλληνες πολίτες.
Όταν ο κανόνας σύνδεσης του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθορίζει ως
εφαρμοστέο κάποιο αλλοδαπό δίκαιο, ο Έλληνας Δικαστής το λαμβάνει υπόψη του
αυτεπαγγέλτως, δηλαδή χωρίς να απαιτείται να το επικαλεστούν οι διάδικοι ή να
διαταχθεί απόδειξη για το περιεχόμενο των διατάξεών του (άρθρο 337 ΚΠολΔ).
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Όταν οι κανόνες του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθορίζουν την εφαρμογή
ενός αλλοδαπού δικαίου, εφαρμόζονται οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του και δεν
παραπέμπουν στις διατάξεις του αλλοδαπού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (άρθρο 32
ΑΚ), οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορεί να καθορίζουν εκ νέου το ελληνικό δίκαιο ή
κάποιο τρίτο αλλοδαπό δίκαιο.
Συχνά, κατά τη διάρκεια μίας έννομης σχέσης, ο σύνδεσμος αυτής αλλάζει, (π.χ.
μεταφορά πράγματος από τη μία χώρα σε μια άλλη και τότε αλλάζει και το
εφαρμοστέο δίκαιο). Για το ποιο δίκαιο τελικά θα εφαρμοστεί, υπάρχουν κανόνες που
ρητά προβλέπουν τη λύση, αλλιώς ο Δικαστής εφαρμόζει το αρχικά ή το
μεταγενέστερα εφαρμοστέο δίκαιο ή συνδυάζει και τα δύο, ανάλογα με τις ειδικές
περιστάσεις της περίπτωσης.
Όταν ο μηχανισμός του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, μέσω του κανόνα
σύνδεσης, καθορίζει την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, αλλά η εφαρμογή του
προσκρούει στις θεμελιώδεις αντιλήψεις περί ηθικής, όπως αυτές επικρατούν στην
ελληνική δημόσια τάξη (άρθρο 33 ΑΚ) ο Έλληνας Δικαστής δεν θα εφαρμόσει τη
συγκεκριμένη διάταξη του αλλοδαπού δικαίου, ενώ θα εφαρμόσει τις υπόλοιπες
αλλοδαπές διατάξεις (αρνητική λειτουργία). Αν, όμως, μετά τον αποκλεισμό της
εφαρμογής υφίσταται κενό νόμου στο αλλοδαπό δίκαιο, αυτό θα καλυφθεί με την
εφαρμογή του ελληνικού δικαίου (θετική λειτουργία).
Στην περίπτωση που η γνώση των διατάξεων του αλλοδαπού δικαίου είναι
δυσχερής, ο Έλληνας Δικαστής, για την εξεύρεσή τους, μπορεί να διατάξει την
απόδειξη του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου ή να χρησιμοποιήσει όποιο άλλο
μέσο κρίνει κατάλληλο. Μπορεί να ζητήσει ακόμα και τη συνδρομή των διαδίκων,
χωρίς να περιορίζεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που του προσκομίζουν (άρθρο
337 ΚΠολΔ). Σημαντικό ρόλο στην παροχή νομικών πληροφοριών σχετικών με το
αλλοδαπό δίκαιο, έχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού δικαίου, που
βρίσκεται στην Αθήνα.
Στις παρακάτω εξαιρέσεις, ο Έλληνας Δικαστής δεν ερευνά και δεν εφαρμόζει το
αλλοδαπό αλλά το ελληνικό δίκαιο:
i)
ii)

Στα ασφαλιστικά μέτρα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους,
Στην περίπτωση που, ενώ έγιναν προσπάθειες για την εξεύρεση
των διατάξεων του αλλοδαπού δικαίου, αυτό δεν κατέστη δυνατό
λόγω πρακτικών δυσχερειών.

Σημαντικό είναι να συνεργάζονται πάντα διαφορετικά νομικά συστήματα κατά την
εργασία δικηγόρων και δικαστηρίων που συνδέουν δύο χώρες. Αυτό ισχύει και για
διαδικασίες μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε πως αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες υποθέσεις στην Ελλάδα οι
οποίες αφορούν τόσο σε ελληνικό όσο και σε γερμανικό δίκαιο. Για τη διεθνή αυτή
συνεργασία ισχύει η Συνθήκη της Ρώμης από το έτος 1980. η Συνθήκη αυτή ρυθμίζει
τον τρόπο συνεργασίας των νομικών συστημάτων διαφορετικών χωρών. Μια
συνοπτική εικόνα σχετικά με αυτό:
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Ο Έλληνας Δικαστής αναζητεί το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές σχέσεις με
στοιχείο αλλοδαπότητας, μέσω της Κοινοτικής Σύμβασης της Ρώμης, της 19 Ιουνίου
1980, είτε αυτό είναι ενός κράτους-μέλους είτε είναι ενός κράτους που δεν είναι μέλος
της Σύμβασης. Το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζουν ομοιόμορφοι κανόνες σύνδεσης και
κανόνες άμεσης εφαρμογής.
a. κανόνες σύνδεσης:
•

•

•
•

Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές
σχέσεις των μερών είναι το δίκαιο που έχουν επιλέξει ρητά ή σιωπηρά.
Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα, μετά από την αρχική τους επιλογή, να
αλλάξουν το εφαρμοστέο δίκαιο.
Στην περίπτωση που τα μέρη δεν έχουν επιλέξει κατά το χρόνο
κατάρτισης της σύμβασης το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορούν να το
επιλέξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, π.χ. όταν βρίσκονται ενώπιον
δικαστηρίου. Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν, ο Δικαστής θα εφαρμόσει
το δίκαιο του κράτους που συνδέεται στενότερα με τη σύμβαση.
Σε σύμβαση που αφορά ακίνητο, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του
κράτους όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Σε σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του
κράτους όπου ο μεταφορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του.

b. κανόνες άμεσης εφαρμογής:
Για θέματα, όπου η ανάγκη προστασίας της έννομης τάξης είναι ιδιαίτερα
έντονη, όπως π.χ. για τον τύπο συμβάσεων που αφορούν ακίνητα ή σε
συμβάσεις με καταναλωτές ή εργαζόμενους, το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται
με κανόνες άμεσης εφαρμογής από ένα από τα παρακάτω δίκαια:
•
•
•

του κράτους του δικάζοντος δικαστή,
του κράτους το δίκαιο του οποίου είναι εφαρμοστέο,
του κράτους με το δίκαιο του οποίου συνδέονται αποκλειστικά όλα τα
δεδομένα μίας σύμβασης, παρόλο που τα μέρη έχουν επιλέξει ως
εφαρμοστέο το δίκαιο ενός άλλου κράτους.

Για όλες τις κατηγορίες των ενοχικών συμβάσεων που δεν ρυθμίζονται από τη
Σύμβαση της Ρώμης (φυσικό πρόσωπο, συμβάσεις αξιόγραφων, διαιτησίας,
επιλογής δικαστηρίων, εταιριών, κληρονομικές, οικογενειακές), το εφαρμοστέο δίκαιο
αναζητείται μέσω του άρθρου 25 ΑΚ.
•
•

Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές σχέσεις των μερών είναι το δίκαιο που
έχουν επιλέξει ρητά ή σιωπηρά.
Αν τα μέρη δεν επέλεξαν, τότε ο Έλληνας Δικαστής θα εφαρμόσει το δίκαιο
του κράτους που με βάση το σύνολο των ειδικών συνθηκών συνδέεται
στενότερα με τη σύμβαση.

Στις ενοχές από αδικοπραξία, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους όπου
διαπράχτηκε το αδίκημα (άρθρο 26 ΑΚ).
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Στις ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους
που με βάση το σύνολο όλων των ειδικών συνθηκών αρμόζει περισσότερο.
Σχέσεις γονέων και τέκνων. Υιοθεσία
Εφαρμοστέο δίκαιο για το αν ένα παιδί θεωρείται ότι έχει γεννηθεί εντός έγκυρου
γάμου ή εκτός γάμου (άρθρο 17 ΑΚ):
•
•

του κράτους που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις της μητέρας του παιδιού
και του συζύγου της κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού,
αν ο γάμος έχει λυθεί πριν τη γέννηση, του κράτους που ρύθμιζε τις
προσωπικές σχέσεις της μητέρας του παιδιού και του συζύγου της κατά το
χρόνο λύσης του γάμου.

Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τη νομική δυνατότητα ενός παιδιού γεννημένου εκτός
γάμου να νομιμοποιηθεί (άρθρο 1 της Σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής
Προσωπικής Κατάστασης της 10ης Σεπτεμβρίου 1970, που κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το νόμο 1657/1986), είναι του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
πατέρας ή η μητέρα, το οποίο προβλέπει νομιμοποίηση του παιδιού με
μεταγενέστερο γάμο των γονέων του ή με μεταγενέστερη του γάμου δικαστική
απόφαση.
Εφαρμοστέο δίκαιο για τις σχέσεις των γονέων με το παιδί που έχει γεννηθεί εντός
γάμου (άρθρο 18 ΑΚ):
•
•
•

•

όταν έχουν την ιθαγένεια του ίδιου κράτους: το δίκαιο του εν λόγω κράτους,
αν μετά τη γέννηση απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια: Το δίκαιο του κράτους της
τελευταίας κοινής ιθαγένειας,
όταν πριν τη γέννηση έχουν διαφορετική ιθαγένεια και μετά τη γέννηση δεν
αλλάζει η ιθαγένειά τους ή, αν πριν τη γέννηση έχουν την ίδια ιθαγένεια, αλλά
με τη γέννηση αλλάζει η ιθαγένεια των γονέων ή του παιδιού: το δίκαιο του
κράτους της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους κατά τη διάρκεια της
γέννησης,
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή: το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει το παιδί.

Εφαρμοστέο δίκαιο για τις σχέσεις των γονέων με το παιδί που έχει γεννηθεί εκτός
γάμου (άρθρα 19 και 20 ΑΚ):
•
•
•

•

όταν έχουν την ιθαγένεια του ίδιου κράτους: το δίκαιο του εν λόγω κράτους,
αν μετά τη γέννηση απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια: Το δίκαιο του κράτους της
τελευταίας κοινής ιθαγένειας,
όταν πριν τη γέννηση έχουν διαφορετική ιθαγένεια και μετά τη γέννηση δεν
αλλάζει η ιθαγένειά τους ή, αν πριν τη γέννηση έχουν την ίδια ιθαγένεια, αλλά
με τη γέννηση αλλάζει η ιθαγένεια των γονέων ή του παιδιού: το δίκαιο του
κράτους της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους κατά τη διάρκεια της
γέννησης,
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή: το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο πατέρας ή η μητέρα.
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Εφαρμοστέο δίκαιο για τις σχέσεις της μητέρας και του πατέρα που έχουν παιδί
γεννημένο εκτός γάμου (άρθρο 21 ΑΚ):
•
•
•

•

όταν έχουν την ιθαγένεια του ίδιου κράτους: το δίκαιο του εν λόγω κράτους,
αν μέχρι τη γέννηση απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια: Το δίκαιο του κράτους
της τελευταίας κοινής ιθαγένειας,
όταν μέχρι τη γέννηση έχουν διαφορετική ιθαγένεια και μετά τη γέννηση δεν
αλλάζει η ιθαγένειά τους ή, αν μέχρι τη γέννηση έχουν την ίδια ιθαγένεια, αλλά
μετά τη γέννηση αλλάζει η ιθαγένεια του ενός: το δίκαιο του κράτους της μέχρι
τη γέννηση τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους,
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή: το δίκαιο του κράτους της τελευταίας
κοινής απλής διαμονής τους.

Για τις προϋποθέσεις σύστασης και λύσης υιοθεσίας με στοιχείο αλλοδαπότητας,
εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει το κάθε
πρόσωπο που εμπλέκεται στην υιοθεσία (άρθρο 23 ΑΚ). Όταν τα πρόσωπα που
μετέχουν στην υιοθεσία έχουν διαφορετικές ιθαγένειες, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις σύμφωνα με όλα τα δίκαια των αντίστοιχων κρατών. Για να είναι
έγκυρη η υιοθεσία θα πρέπει να μην υπάρχουν κωλύματα, σύμφωνα με όλα τα δίκαια
των αντίστοιχων κρατών.
Εφαρμοστέο δίκαιο για τις σχέσεις μεταξύ των γονέων που υιοθετούν και του παιδιού
που υιοθετείται:
•
•
•

•

όταν μετά την υιοθεσία έχουν την ιθαγένεια του ίδιου κράτους: το δίκαιο του εν
λόγω κράτους,
αν κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια: Το δίκαιο
του κράτους της τελευταίας κοινής ιθαγένειας,
όταν πριν την υιοθεσία έχουν διαφορετική ιθαγένεια και μετά την υιοθεσία δεν
αλλάζει η ιθαγένειά τους ή, αν πριν την υιοθεσία έχουν την ίδια ιθαγένεια, αλλά
με την τέλεση της υιοθεσίας αλλάζει η ιθαγένεια του ενός από τους
εμπλεκόμενους στην υιοθεσία: το δίκαιο του κράτους της τελευταίας κοινής
συνήθους διαμονής τους κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας,
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή: το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο γονέας που υιοθετεί ή, στην περίπτωση που υιοθετούν σύζυγοι,
το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές τους σχέσεις.

Γάμος και διαζύγιο
Για τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα κωλύματα που δεν
πρέπει να έχουν τα πρόσωπα που επιθυμούν να παντρευτούν, εφαρμοστέο είναι το
δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, όταν αυτή είναι κοινή ή, αν έχουν
διαφορετικές ιθαγένειες, οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα δίκαια (άρθρο 13 παρ. 1 εδ.
α΄ ΑΚ).
Για την εγκυρότητα του τύπου του γάμου, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχουν τα πρόσωπα που θα παντρευτούν, όταν αυτή είναι
κοινή ή, αν έχουν διαφορετικές ιθαγένειες, οποιοδήποτε από τα δίκαια του κράτους
της ιθαγένειάς τους ή το δίκαιο του κράτους στο οποίο γίνεται η τέλεση του γάμου
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(άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ). Η ελληνική δημόσια τάξη απαιτεί την τήρηση τύπου
στην τέλεση του γάμου, με αποτέλεσμα, οι ελεύθερες ενώσεις προσώπων που
συμβιώνουν αλλά δεν έχουν τελέσει γάμο με την τήρηση κάποιου τύπου, να
αναγνωρίζονται ως έγκυρες στην Ελλάδα, εφόσον αναγνωρίζονται ως έγκυρες από
αλλοδαπό δίκαιο και αυτοί που συμβιώνουν δεν είναι Έλληνες.
Για τα θέματα του διαζυγίου ή άλλης μορφής δικαστικού χωρισμού, μεταξύ των
οποίων και η διατροφή των πρώην συζύγων, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους
που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά την έναρξη της διαδικασίας
του διαζυγίου ή του χωρισμού (άρθρο 16 ΑΚ).
Εφαρμοστέο δίκαιο στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων (άρθρο 14 ΑΚ):
•
•
•

•

•

όταν μετά το γάμο έχουν οι σύζυγοι την ιθαγένεια του ίδιου κράτους: το δίκαιο
του εν λόγω κράτους,
αν κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια: Το
δίκαιο του κράτους της τελευταίας κοινής ιθαγένειας,
αν κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι είχαν κοινή ιθαγένεια και ο ένας
πήρε αργότερα την ιθαγένεια άλλου κράτους: του κράτους της τελευταίας
κοινής ιθαγένειας, εφόσον ο άλλος σύζυγος συνεχίζει να έχει την ιθαγένεια
αυτή,
όταν οι σύζυγοι έχουν πριν το γάμο διαφορετική ιθαγένεια και μετά το γάμο
δεν αλλάζει η ιθαγένειά τους ή, αν πριν το γάμο έχουν την ίδια ιθαγένεια, αλλά
με την τέλεση του γάμου αλλάζει η ιθαγένεια του ενός: το δίκαιο του κράτους
της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους,
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή κατά τη διάρκεια του γάμου τους: το δίκαιο
του κράτους με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα.

Στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τις
προσωπικές σχέσεις των συζύγων αμέσως μετά την τέλεση του γάμου (άρθρο 15
ΑΚ).

Θάνατος και διαθήκη
Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία και γεννώνται με αφορμή το θάνατο ενός
προσώπου, είτε υπάρχει διαθήκη είτε όχι.
Για τα θέματα που αφορούν όλες τις κληρονομικές σχέσεις, εκτός από τον τύπο με
τον οποίο συντάσσεται και ανακαλείται μία διαθήκη, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου είχε αυτός που κληρονομείται όταν πέθανε (άρθρο
28 ΑΚ).
Όταν υπάρχει διαθήκη, αυτή θεωρείται έγκυρη όταν συντάχθηκε με τον τύπο που
προβλέπει οποιοδήποτε από τα παρακάτω δίκαια (άρθρο 1 της Σύμβαση της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961, για τις συγκρούσεις των νόμων που αφορούν τον τύπο
διατάξεων διαθήκης):
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•
•
•
•

του κράτους όπου ο κληρονομούμενος συνέταξε τη διαθήκη,
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου είχε ο κληρονομούμενος όταν συνέταξε
τη διαθήκη ή όταν πέθανε,
του κράτους όπου ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του
όταν συνέταξε τη διαθήκη ή όταν πέθανε,
όταν η διαθήκη αφορά ακίνητα: του κράτους όπου βρίσκονται τα ακίνητα.

Πτώχευση εταιρείας ή προσώπου
Για τα θέματα που αφορούν την πτώχευση, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους
όπου άρχισε η διαδικασία της πτώχευσης (άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)
1346/2000).
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Πηγές δικαίου στη Γερμανία
Στη Γερμανία ισχύουν όπως και στην Ελλάδα ειδικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες
μεταξύ κρατών. Οι βασικές διατάξεις είναι αρκετά συγκρίσιμες με της Ελλάδας και
βασίζονται στις ίδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις πολυμερείς και διμερείς
καθώς και στη σύμβαση της Ρώμης του 1980.
Πρωταρχική πηγή του γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι ο εισαγωγικός
νόμος του αστικού κώδικα (EGBGB), και συγκεκριμένα τα άρθρα 3 έως 46 του εν
λόγω νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του EGBGB, οι διατάξεις νομικών
πράξεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις διεθνών συμβάσεων οι
οποίες είναι άμεσα εφαρμοστέες στην εγχώρια έννομη τάξη κατισχύουν των
διατάξεων του ρηθέντος νόμου εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής τους.
Η γερμανική νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, π.χ. στον κανονισμό περί πτώχευσης (InsO) και στον
εισαγωγικό νόμο του νόμου περί ασφαλιστικών συμβάσεων (EGVVG).
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται νομοθετικώς, π.χ. στον τομέα του διεθνούς
δικαίου των εταιρειών, το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται από τα δικαστήρια.
Απαρίθμηση των πολυμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη
Γερμανία παρατίθεται στο Ευρετήριο B της ομοσπονδιακής επίσημης εφημερίδας
(παραγγελίες στον δικτυακό τόπο www.bundesgesetzblatt.de).
Μεταξύ των πολυμερών κρατικών συμβάσεων που μνημονεύονται εκεί
συμπεριλαμβάνονται επίσης εκείνες που περιέχουν ενιαίες διατάξεις ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου.
Κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι επίσης κατεσπαρμένοι σε διμερείς κρατικές
συμβάσεις. Απαρίθμηση των συμφωνιών της Γερμανίας με άλλα κράτη παρατίθεται
και πάλι στο Ευρετήριο B της ομοσπονδιακής επίσημης εφημερίδας.
Κανόνες σύνδεσης στη Γερμανία
Το γερμανικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν προσλαμβάνει σημασία μόνο στο πλαίσιο
νομικών διαφορών. Ανεξάρτητα από τις νομικές διαφορές που ενδέχεται να
ανακύψουν στο μέλλον, οι εμπορικοί εταίροι στα διάφορα κράτη πρέπει να
γνωρίζουν ποιο δίκαιο θα διέπει τις συμβάσεις που συνάπτουν. Βάσει του εν λόγω
δικαίου καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Οι αυτοκινητιστές που
μεταβαίνουν σε άλλες χώρες για τις διακοπές τους πρέπει να γνωρίζουν ποιο δίκαιο
ρυθμίζει την ευθύνη την οποία υπέχουν σε περίπτωση που προκαλέσουν εκεί
τροχαίο ατύχημα. Βάσει του εν λόγω δικαίου θα καθορισθεί το είδος και η έκταση
τυχόν αποζημίωσης.
Σε περίπτωση που υποβληθεί στην κρίση γερμανικού δικαστηρίου μία διαφορά της
οποίας τα πραγματικά περιστατικά παραπέμπουν στην ύπαρξη συνάφειας με το
δίκαιο κάποιου άλλου κράτους, το δικαστήριο αποφασίζει για το ποιο δίκαιο είναι
εφαρμοστέο με βάση τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις οποίες υπόκειται το
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ίδιο. Οι δικαστές στη Γερμανία είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τους κανόνες του
γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οφείλουν να τους εφαρμόζουν
αυτεπαγγέλτως. Δεν υπάρχει ελευθερία επιλογής.
Το θέμα της αναπαραπομπής/περαιτέρω παραπομπής ρυθμίζεται κατά βάση από το
άρθρο 4 του EGBGB. Αν το αλλοδαπό δίκαιο παραπέμπει στο γερμανικό δίκαιο, τότε
είναι εφαρμοστέες οι ουσιαστικές διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας.
Στον βαθμό που τα μέρη έχουν σύμφωνα με το γερμανικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο την
ευχέρεια να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο, η επιλογή αυτή αφορά αποκλειστικά και
μόνο τις ουσιαστικές διατάξεις.
Το φαινόμενο της μεταβολής του εφαρμοστέου δικαίου (σε «ανοικτές» αντικειμενικές
υποστάσεις) είναι γνωστό στο γερμανικό δίκαιο. Παραδείγματος χάρη, τα δικαιώματα
επί πράγματος καθορίζονται καταρχήν με βάση το δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται
το πράγμα, οπότε αν το πράγμα μετακινηθεί, τα δικαιώματα επ’ αυτού ενδέχεται να
καθορίζονται πλέον με βάση το δίκαιο κάποιας άλλης έννομης τάξης.
Αλλά και σε άλλους τομείς δικαίου γίνεται δεκτή η μεταβολή του συνδετικού
στοιχείου, π.χ. όταν επέρχεται μεταβολή της ιθαγένειας.
Οι Γερμανοί δικαστές δεν οφείλουν απλώς να εφαρμόζουν αυτεπαγγέλτως τις
διατάξεις του γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 293
του γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας («ZPO») είναι επίσης υποχρεωμένοι σε
μία δικαστική διαδικασία να εξακριβώνουν το περιεχόμενο του εφαρμοστέου
αλλοδαπού δικαίου με εύορκη κρίση και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων διάγνωσης
που έχουν στη διάθεσή τους. Το δικαστήριο δύναται να κάνει χρήση της συνεργασίας
των διαδίκων, αλλά δεν δεσμεύεται από την επιχειρηματολογία τους.
Η Γερμανία ενσωμάτωσε στη νομοθεσία της τις διατάξεις της σύμβασης της Ρώμης
του 1980 σχετικά με το δίκαιο που διέπει τις συμβατικές ενοχές με τη θέσπιση του
άρθρου 27 επόμ. του EGBGB. Τα άρθρα 7 έως 14 του νόμου EGVVG περιέχουν
ειδικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για ορισμένους τύπους ασφαλιστικών
συμβάσεων.
Ωστόσο η ελευθερία επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου υπόκειται σε περιορισμούς,
παραδείγματος χάρη όταν τα πραγματικά περιστατικά έχουν αμιγώς εγχώριο
χαρακτήρα, δηλαδή όταν δεν εμπεριέχουν κανένα διασυνοριακό στοιχείο. Σε τέτοιες
περιπτώσεις - ανεξαρτήτως της επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου – παραμένουν
εφαρμοστέες οι υποχρεωτικής ισχύος διατάξεις του δικαίου του κράτους που
συνδέεται με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά. Στην περίπτωση των
καταναλωτικών συμβάσεων, η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου δεν επιτρέπεται να
έχει ως αποτέλεσμα τον παραμερισμό ευνοϊκών για τον καταναλωτή και
υποχρεωτικής ισχύος προστατευτικών διατάξεων του δικαίου του κράτους κατοικίας
του.
Καταρχήν, όταν οι συμβαλλόμενοι έχουν επιλέξει συγκεκριμένο εφαρμοστέο δίκαιο,
σε αυτό υπάγεται το σύνολο της σύμβασης. Ωστόσο, οι συμβαλλόμενοι δύνανται να
αποφασίσουν ότι το δίκαιο το οποίο επιλέγουν είναι εφαρμοστέο μόνο για ένα μέρος
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των μεταξύ τους συμβατικών σχέσεων και ότι για το υπόλοιπο μέρος ο
προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου γίνεται εξ αντικειμένου.
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, ο προσδιορισμός
του γίνεται με κριτήριο ένα αντικειμενικό συνδετικό στοιχείο. Σύμφωνα με το άρθρο
28 EGBGB, στην περίπτωση αυτή είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της χώρας που
εμφανίζει στενότερη συνάφεια με τη σύμβαση. Κατά κανόνα, πρόκειται για το δίκαιο
της χώρας όπου έχει τη συνήθη διαμονή του ή τα κεντρικά του γραφεία ο
συμβαλλόμενος εκείνος ο οποίος βαρύνεται με τη χαρακτηριστική παροχή της
σύμβασης. Πάντως, η συνολική εκτίμηση όλων των περιστάσεων είναι δυνατό να
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατ’ εξαίρεση μία σύμβαση παρουσιάζει στενότερη
συνάφεια με κάποια άλλη έννομη τάξη. Αυτή είναι επομένως εφαρμοστέα.
Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τις συμβάσεις που αφορούν ακίνητα, μεταφορές,
απασχόληση και κατανάλωση.
Προσωπικές έννομες σχέσεις στη Γερμανία
Σύμφωνα με το γερμανικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, τα νομικά ζητήματα που αφορούν
τις προσωπικές έννομες σχέσεις ενός φυσικού προσώπου διέπονται από την έννομη
τάξη στην οποία παραπέμπει η ιθαγένεια του φυσικού προσώπου.
Αν ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει την ιθαγένεια περισσοτέρων χωρών, κρίσιμη
θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο 1 EGBGB η λεγόμενη ουσιαστική
ιθαγένεια, δηλαδή η ιθαγένεια του κράτους με το οποίο συνδέεται στενότερα το
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Αν, πάλι, το πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια
περισσοτέρων χωρών είναι και Γερμανός υπήκοος, τότε σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 1 εδάφιο 2 EGBGB λαμβάνεται υπόψη μόνο η γερμανική ιθαγένεια.
Το κριτήριο της ιθαγένειας εφαρμόζεται για το δικαίωμα κάθε φυσικού προσώπου σε
ένα όνομα (για τις λεπτομέρειες, βλ. το άρθρο 10 EGBGB), καθώς και για την
ικανότητα δικαίου και τη δικαιοπρακτική ικανότητα ενός φυσικού προσώπου.
Καταγωγή, σχέσεις γονέων και τέκνων και υιοθεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 19 EGBGB, η εξ αίματος καταγωγή ενός τέκνου
προσδιορίζεται κατά πρώτο λόγο με βάση το δίκαιο της χώρας όπου διατηρεί τη
συνήθη διαμονή του το τέκνο. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ τέκνων γεννημένων εντός
και εκτός γάμου. Σε σχέση με τον κάθε γονέα, η καταγωγή μπορεί επίσης να
προσδιορισθεί με βάση το εθνικό δίκαιο του γονέα. Αν η μητέρα είναι παντρεμένη,
μπορεί εν τέλει για τη ρύθμιση του θέματος της καταγωγής να έχει σημασία το
οικογενειακό δίκαιο στο οποίο υπαγόταν η μητέρα κατά τον χρόνο της γέννησης του
τέκνου. Διαφορετική ρύθμιση ισχύει για τα τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την
1.7.1998.
Για τις προσβολές της εξ αίματος καταγωγής, το άρθρο 20 EGBGB προβλέπει γενικά
ότι αυτές διέπονται από την έννομη τάξη στην οποία σχηματίστηκαν οι προϋποθέσεις
της καταγωγής, ενώ, όταν η καταγωγή προσβάλλεται από το τέκνο, εφαρμοστέο είναι
το δίκαιο του κράτους όπου διατηρεί τη συνήθη διαμονή του το τέκνο.
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Η γονική μέριμνα διέπεται σύμφωνα με το άρθρο 21 EGBGB κατά κανόνα από το
δίκαιο του κράτους όπου διατηρεί τη συνήθη διαμονή του το τέκνο, εκτός αν ισχύει
κάτι διαφορετικό δυνάμει της σύμβασης του 1961 περί προστασίας των ανηλίκων.
Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, για ορισμένα θέματα είναι εφαρμοστέο το εθνικό
δίκαιο του τέκνου.
Για την εγκυρότητα μιας υιοθεσίας εφαρμοστέο είναι καταρχήν, σύμφωνα με το
άρθρο 22 EGBGB, το εθνικό δίκαιο του προσώπου που υιοθετεί κατά τον χρόνο της
υιοθεσίας. Για την υιοθεσία τέκνου από έναν σύζυγο ή και από τους δύο συζύγους
εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που διέπει τις γενικές έννομες συνέπειες του γάμου. Όταν
οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια, μπορούν να υιοθετήσουν ένα τέκνο και με
βάση το δίκαιο του κράτους στο οποίο διατηρούν την κοινή συνήθη διαμονή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 EGBGB, για τη συγκατάθεση του τέκνου και των
βιολογικών γονέων του για την υιοθεσία είναι καταρχήν εφαρμοστέο το εθνικό δίκαιο
του τέκνου.
Το θέμα της αναγνώρισης και της διαπίστωσης της εγκυρότητας μιας υιοθεσίας που
έχει πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή ρυθμίζεται με τον Νόμο σχετικά με τις
συνέπειες της υιοθεσίας τέκνου επί τη βάσει αλλοδαπού δικαίου (AdWirkG).
Γάμος και διαζύγιο
Σύμφωνα με το άρθρο 13 EGBGB, οι προϋποθέσεις για τη σύναψη γάμου
καθορίζονται κατά κανόνα για έκαστο μελλόνυμφο με βάση το δίκαιο του κράτους του
οποίου αυτός είναι υπήκοος. Υπό ιδιαίτερες περιστάσεις ενδέχεται να είναι
εφαρμοστέο κατ’ εξαίρεση το γερμανικό δίκαιο.
Στη Γερμανία οι γάμοι τελούνται αποκλειστικά και μόνο από τους ληξιάρχους ή, κατ’
εξαίρεση, από πρόσωπα που έχουν επιφορτισθεί από ξένο κράτος να τελούν γάμους
(άρθρο 13 παρ. 3 EGBGB).
Σύμφωνα με το άρθρο 14 EGBGB, οι γενικές συνέπειες του γάμου διέπονται κατά
πρώτο λόγο από το δίκαιο του κράτους του οποίου αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν την
ιθαγένεια, δηλαδή από το κοινό εθνικό δίκαιο των συζύγων.
Σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο των συζύγων δεν είναι κοινό, εφαρμοστέο είναι
το δίκαιο του κράτους στο οποίο οι σύζυγοι διατηρούν την κοινή συνήθη διαμονή
τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 EGBGB, για το διαζύγιο είναι εν γένει εφαρμοστέο το
δίκαιο το οποίο ήταν εφαρμοστέο για τις γενικές συνέπειες του γάμου κατά τον χρόνο
κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου, δηλαδή το δίκαιο στο οποίο υπάγονταν οι
οικογενειακές σχέσεις του ζεύγους κατά τον χρόνο της εκκρεμοδικίας. Στη Γερμανία η
λύση ενός γάμου μπορεί να γίνει μόνο από δικαστήριο.
Για το δικαίωμα επικαρπίας επί κατοικίας των συζύγων η οποία βρίσκεται στην
ημεδαπή ή επί οικοσκευής η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή είναι εφαρμοστέες οι
ουσιαστικές διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας.
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Για τον επιμερισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι σύμφωνα με το άρθρο 17
παρ. 3 EGBGB) το δίκαιο που διέπει το διαζύγιο. Σε περίπτωση που το αλλοδαπό
δίκαιο δεν προβλέπει τον θεσμό του επιμερισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,
τότε ο επιμερισμός αυτός πραγματοποιείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις
επικουρικώς κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 EGBGB, το οποίο αναπαράγει τις διατάξεις της σύμβασης
της Χάγης του 1973 σχετικά με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στις αξιώσεις
διατροφής, για τις αξιώσεις διατροφής μεταξύ συγγενών ή μεταξύ συζύγων είναι
εφαρμοστέο το δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του το
πρόσωπο που δικαιούται διατροφή.
Εάν κατ’ εξαίρεση το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαμονής δεν αναγνωρίζει
δικαίωμα διατροφής, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί το κοινό εθνικό δίκαιο των
εμπλεκομένων. Αν και αυτό το τελευταίο είναι ατελέσφορο, είναι αντ’ αυτού
εφαρμοστέο το δίκαιο του κράτους σε δικαστήριο του οποίου εγέρθηκε η αξίωση
διατροφής.
Για τις επίσημα δηλωμένες ελεύθερες ενώσεις είναι εφαρμοστέο το άρθρο 17 b
EGBGB. Στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα επίσημα αναγνωρισμένες, ενημέρωση Ιούνιος
2007, οι επίσημα δηλωμένες ελεύθερες ενώσεις ομοφυλόφιλων καθώς υπάρχουν
αντιρρήσεις από την πλευρά της εκκλησίας. Ωστόσο ελεύθερες ενώσεις
ομοφυλόφιλων που έχουν δηλωθεί στη Γερμανία αλλά πρόκειται για Έλληνες
υπηκόους ισχύουν στην Ελλάδα, όμως αντιμετωπίζονται σε περίπτωση διαφοράς
κατά το γερμανικό δίκαιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 EGBGB, για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων είναι
εφαρμοστέο το δίκαιο το οποίο διέπει τις γενικές συνέπειες του γάμου κατά τον
χρόνο σύναψης του γάμου. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν την ίδια
ιθαγένεια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις
είναι εφαρμοστέο το κοινό τους εθνικό δίκαιο. Αν οι σύζυγοι δεν έχουν κοινή
ιθαγένεια, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της χώρας στην οποία αμφότεροι οι σύζυγοι
είχαν τη συνήθη διαμονή τους κατά τον χρόνο σύναψης του γάμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 EGBGB, οι σύζυγοι δύνανται μέχρι ενός σημείου να
επιλέξουν το δίκαιο που θα διέπει τις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις.
Θάνατος και διαθήκη
Σύμφωνα με το άρθρο 25 EGBGB, τα κληρονομικά ζητήματα ρυθμίζονται από το
εθνικό δίκαιο του κληρονομούμενου κατά τον χρόνο του θανάτου. Για τα ακίνητα που
βρίσκονται στην ημεδαπή είναι δυνατό να επιλεγεί ως εφαρμοστέο το γερμανικό
δίκαιο. Αυτό αντιστοιχεί στις διατάξεις στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 EGBGB, το οποίο αναπαράγει τις σημαντικότερες διατάξεις
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της σύμβασης της Χάγης του 1961 σχετικά με το δίκαιο
που είναι εφαρμοστέο στον τύπο των διατάξεων τελευταίας βουλήσεως, μία διαθήκη
θεωρείται τυπικώς έγκυρη εφόσον πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει
μία έννομη τάξη με την οποία υφίσταται συνάφεια με βάση την ιθαγένεια ή τη συνήθη
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διαμονή του κληρονομούμενου ή τον τόπο σύνταξης της διαθήκης.
Πτώχευση και πτώχευση προσώπων στη Γερμανία
Το άρθρο 335 InsO ορίζει ότι η πτωχευτική διαδικασία και οι συνέπειές της διέπονται
καταρχήν από το δίκαιο του κράτους στο οποίο κινήθηκε η διαδικασία της
πτώχευσης. Το άρθρο 336 και επόμενα του InsO προβλέπουν κάποια ειδικά
συνδετικά στοιχεία για επιμέρους πτυχές του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου (π.χ.
συνθήκες εργασίας, συμψηφισμός, προβολή αμφισβήτησης), τα οποία είναι δυνατό
να αποκλίνουν από την ανωτέρω αρχή.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Σκοπός της ενότητας περί της δομής των νομικών συστημάτων της Γερμανίας και της
Ελλάδας είναι η παροχή βασικών γνώσεων επί του θέματος της δομής των νομικών
συστημάτων των δύο χωρών. Σ’ αυτές ανήκουν οι γνώσεις σχετικά με τους κύριους
φορείς του νομικού συστήματος των δύο χωρών, τα καθήκοντά και τις αρμοδιότητες
αυτών καθώς και τις νομικές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα δύο νομικά
συστήματα. Ένα επιπλέον τμήμα της διδασκαλίας συμπεριλαμβάνει για τα δύο
νομικά συστήματα μια περιγραφή της διεθνούς συνεργασίας και της διεξαγωγής
διαδικασιών οι οποίες διέπονται από δίκαιο εκτός της εκάστοτε εθνικής επικράτειας.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις για την ιστορία, δομή των νομικών συστημάτων / έννομων τάξεων
στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις για τις λειτουργίες και αρμοδιότητες των δικαστηρίων, δικαστών,
εισαγγελέων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και προσωπικού δικαστηρίων και
δικηγορικών γραφείων στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Κανονισμοί στη Γερμανία και στην Ελλάδα για την περίπτωση που μια
διαδικασία έγκειται σε δίκαιο της αλλοδαπής
Εκμάθηση μιας συνοπτικής εικόνας για το ποιες υπηρεσίες και ποιοι αρμόδιοι
αντιστοιχούν στην κάθε χώρα
Περιγραφή των αρμοδιοτήτων και στις δύο χώρες στο τομέα του δικαίου του
γάμου και του οικογενειακού δικαίου, του ιδιωτικού δικαίου, σε περίπτωση
θανάτου και διαθήκης καθώς και σε περίπτωση πτώχευσης
Πρακτικές ασκήσεις
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά επί του θέματος της έννομης τάξης

Κρίσιμο είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τις δομές των συστημάτων έννομης τάξης
στις δύο χώρες. Θετικό είναι το γεγονός ότι η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν κοινές
νομικές παραδόσεις. Θα πρέπει να διδαχθεί ότι το γερμανικό σύστημα της έννομης
τάξης λόγω της ομοσπονδιακής της δομής και της δικαιοδοσίας του ομόσπονδους
κράτους και των ομόσπονδων κρατιδίων είναι πολύ πιο περίπλοκο από το ελληνικό
νομικό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο βαθμούς δικαιοδοσίας. Τα καθήκοντα
ωστόσο των φορέων και στα δύο νομικά συστήματα (δικαστήρια, δικαστές κ.τ.λ.)
είναι συγκρίσιμα, αν και στο περίπλοκο γερμανικό σύστημα υφίσταται μεγαλύτερη
ειδίκευση.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς σκοπούς του
στη Γερμανία υφιστάμενου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου και των
εκπαιδευτικών σχεδίων για την εκπαίδευση των δικαστικών υπάλληλων που ισχύουν
στην Ελλάδα. Το καινούριο σε αυτήν την ενότητα είναι η άποψη της σύγκρισης και η
συγκριτική κατανομή των αρμοδιοτήτων.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις δομές
και την κατανομή των καθηκόντων στη Γερμανία και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να
μπορούν μακροχρόνια έχοντας αυτή τη βάση να αποφασίζουν μόνοι τους με ποια
υπηρεσία να έρθουν σε επαφή, να ενημερωθούν και εν’ ανάγκη να λάβουν εντολή σε
μια διαδικασία.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρείς διδακτικές ενότητες διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα και οι διδακτικές ενότητες της μπορούν να επαναληφθούν και να
διαφοροποιηθούν στο τμήμα των ασκήσεων.
Διδακτική ενότητα 1 – θεμέλια της έννομης τάξης
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Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-8

Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης με ορισμούς και ιστορικό
υπόβαθρο στη γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

9-14

Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης με ορισμούς και ιστορικό
υπόβαθρο στην ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

15-24

Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων της
έννομης τάξης στη Γερμανία στη
γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

25-40

Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων της
έννομης τάξης στη Γερμανία στην
ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

41-45

Ερωτήσεις και απαντήσεις, στη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα
Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων της
έννομης τάξης στην Ελλάδα στη
γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

46-55

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός στη γερμανική και την
ελληνική γλώσσα

56-65

Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων της
έννομης τάξης στην Ελλάδα στην
ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

66-80

Πρακτικές ασκήσεις υπό τη μορφή
κουίζ

-

Βλέπε ασκήσεις σε
αυτήν την διδακτική
ενότητα

81-90

Σύντομη καταληκτική συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσας της επιλογής των
εκπαιδευτών)
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Διδακτική ενότητα 2 – Λειτουργίες και θέσεις του νομικού συστήματος στη Γερμανία
και στην Ελλάδα
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-15

Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης και των καθηκόντων των
κύριων φορέων στη Γερμανία στη
γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

16-30

Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης και των καθηκόντων των
κύριων φορέων στη Γερμανία στην
ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

31-40

Ερωτήσεις και απαντήσεις, στη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα
Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης και των καθηκόντων των
κύριων φορέων στην Ελλάδα στη
γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

41-55

Χαιρετισμός στη γερμανική και την
ελληνική γλώσσα

56-70

Εισαγωγή στο θέμα της έννομης
τάξης και των καθηκόντων των
κύριων φορέων στην Ελλάδα στην
ελληνική γλώσσα

71-75

Ερωτήσεις και απαντήσεις, στη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα
Πρακτικές ασκήσεις υπό τη μορφή
κουίζ
Σύντομη καταληκτική συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσας της επιλογής των
εκπαιδευτών)

76-85
86-90

Υλικό διδασκαλίας
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Διδακτική ενότητα 3 – Μορφές και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο στη Γερμανία και
στην Ελλάδα
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-20

Διευκρινήσεις της διεθνούς
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Γερμανίας επί τη βάσει της Συνθήκης
της Ρώμης του 1980, διευκρινήσεις
των κανόνων σύνδεσης, στην
ελληνική γλώσσα
Διευκρινήσεις της διεθνούς
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Γερμανίας επί τη βάσει της Συνθήκης
της Ρώμης του 1980, διευκρινήσεις
των κανόνων σύνδεσης, στη
γερμανική γλώσσα
Ερωτήσεις και απαντήσεις, στη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους
διδάσκοντες την
παρούσα ενότητα

51-70

Κορμός ασκήσεων 1 με ερωτήσεις
σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα
του δικαίου γάμου, οικογενειακού
δικαίου, διαζυγίου, θανάτου

-

Ομαδική εργασία

71-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της
άσκησης σε ΜΙΑ γλώσσα (της
επιλογής των εκπαιδευτών)
Σύντομη άσκηση ως μεμονωμένη
άσκηση στον τομέα της δημοσίευσης
διαθήκης ή της πτώχευσης
προσώπου

-

Ατομική εργασία

21-40

41-50

81-85

86-90

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός στη γερμανική και την
ελληνική γλώσσα

Σύντομη καταληκτική συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσας της επιλογής των
εκπαιδευτών)
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Διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές
Για την ενότητα αυτή περί της έννομης τάξης στην Ελλάδα και στη Γερμανία υπάρχει
εκτενές διδακτικό υλικό το οποίο αναφέρεται και στο παράρτημα υπό τη μορφή
συνοπτικών πινάκων. Οι συνοπτικοί πίνακες θα πρέπει να δοθούν στους
εκπαιδευόμενους.
Εύλογο είναι έπειτα από διευκρίνιση των έννομων τάξεων των δύο χωρών και την
επεξήγηση των σημαντικότερων φορέων εντός του νομικού συστήματος και στις δύο
χώρες να περάσουμε σε λεπτομέρειες με ερωτήσεις και απαντήσεις μαθαίνοντας τις
ιδιαιτερότητες καθώς και τα κοινά σημεία των δύο χωρών.
Για την ενότητα αυτή προτείνουμε λοιπόν ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων. Οι
ερωτήσεις και οι απαντήσεις μπορούν να γίνονται είτε μεταξύ του εκπαιδευτή και του
εκπαιδευόμενου είτε μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Εν' ανάγκη μπορούν και
οι εκπαιδευτές να ετοιμάσουν καρτέλες με τις παρακάτω ερωτήσεις, οργανώνοντας
έτσι ένα είδος κουίζ.
Στην Ελλάδα πρέπει να ασκήσω αγωγή σε τακτικό δικαστήριο ή σε κάποιο ειδικό
δικαστήριο;
Στην Ελλάδα δεν υφίστανται, εν γένει, ειδικά δικαστήρια, αλλά μόνον τακτικά. Αυτή
είναι η διαφορά με τη Γερμανία. Εν τούτοις αν η υπόθεση σας αφορά σε διαφορά
κοινοτικού σήματος [από αυτές που εμπίπτουν στον κανονισμό 40/94 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κοινοτικό σήμα] θα πρέπει να
απευθυνθείτε μόνο στα Δικαστήρια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια πως μπορώ να βρω σε ποιο
πρέπει να απευθυνθώ;
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αρμοδιότητα των δικαστηρίων καθορίζεται
από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Για την εκτίμηση του αντικειμένου της
διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
παρεπόμενες αιτήσεις. Περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή
συνυπολογίζονται. Σε απλές υποθέσεις με μικρή αξία αντικειμένου διαφοράς
αρμόδιοι είναι κατά κανόνα οι ειρηνοδίκες. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι
μπορείτε πάντα να ρωτήσετε για τη θέση αυτή από τη Γερμανία. Θα σας
παραπέμψουν στην αρμόδια υπηρεσία.
Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών δικαστηρίων
πρώτου βαθμού; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την
υπόθεση μου;
Για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια είναι
αρμόδια σε πρώτο βαθμό τα ειρηνοδικεία, τα μονομελή πρωτοδικεία και τα πολυμελή
πρωτοδικεία.
Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται κυρίως, όλες οι διαφορές που
μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (5.900,00 €) καθώς και όλες οι
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διαφορές, (κύριες ή παρεπόμενες), από σύμβαση μίσθωσης, εφόσον σε όλες τις
περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 293,47
Ευρώ
Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται, επίσης, ανεξάρτητα από την αξία
του αντικειμένου της διαφοράς οι περισσότερες διαφορές που προκύπτουν από τη
γειτνίαση ακινήτων, οι διαφορές που αφορούν τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ
των ξενοδόχων και των πελατών τους, οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση
ζώων κλπ.
Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που
μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι
πάνω από πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900,00 €) Ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τα
σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000,00 €) Ευρώ.
Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του
αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000,00 €)
Ευρώ:
-

-

οι διαφορές από μίσθωση, από παροχή εξαρτημένης εργασίας, από την
παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν επαγγελματίες ή βιοτέχνες,
οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας, ανάμεσα σε οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους,
οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των
πραγματογνωμόνων, των διαιτητών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών,
οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για
ζημίες από αυτοκίνητο, όπως και οι απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης
αυτοκινήτου,
οι διαφορές από προσβολή της νομής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων.

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε και ανεξάρτητα
από την αξία τους, οι διαφορές που αφορούν τη διατροφή λόγω γάμου, διαζυγίου ή
συγγένειας, την άσκηση της γονικής μέριμνας, τη διαφωνία των γονέων κατά την
κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής τους μέριμνας, καθώς και την επικοινωνία των
γονέων και των υπόλοιπων ανιόντων με το τέκνο, τη ρύθμιση της χρήσης της
οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων, καθώς και
εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των
κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, οι διαφορές
από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση
αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.
Ποιος είναι στην Ελλάδα τοπικά αρμόδιος, που πρέπει να απευθυνθώ (στο δικαστήριο
της πόλης Α ή της πόλης Β, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη);
Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου, έχει την
κατοικία του ο εναγόμενος.
Αν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, αρμόδιο
δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει τη διαμονή του. Αν ο τόπος
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όπου διαμένει δεν είναι γνωστός, αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του
οποίου είχε την τελευταία κατοικία του στην Ελλάδα και αν δεν είχε κατοικία, την
τελευταία διαμονή του.
Το δημόσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του
οποίου είναι η έδρα της αρχής η οποία, σύμφωνα με το νόμο, το εκπροσωπεί στις
δίκες που έχει κάθε φορά.
Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την έδρα τους.
Τι κάνω όταν φαίνεται πως περισσότερα από ένα δικαστήρια στην Ελλάδα είναι
αρμόδια;
Ανάμεσα σε περισσότερα αρμόδια δικαστήρια, ο ενάγων έχει το δικαίωμα επιλογής.
Η προτεραιότητα μεταξύ τους κανονίζεται από το χρόνο που ασκήθηκε η αγωγή.
Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι' αυτό το
ίδιο αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει
την υπόθεση. Οι συνέπειες που έχει η άσκηση της αγωγής διατηρούνται.
Επίσης ισχύει ανάλογα με την υπόθεση:
-

Διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, και όλα
τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν, μπορούν να εισαχθούν και στο
δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε
η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Στο ίδιο δικαστήριο
μπορούν να εισαχθούν και οι διαφορές για αρνητικό διαφέρον ιδιαίτερα
εξαιτίας πταίσματος κατά τις διαπραγματεύσεις.

-

Διαφορές από αξιόποινη πράξη μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο
στην περιφέρεια του οποίου έχει τελεστεί η αξιόποινη πράξη, ακόμη και αν η
απαίτηση στρέφεται εναντίον προσώπου που δεν έχει ποινική ευθύνη.

-

Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα
και για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης
μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο που ασχολείται με την υπόθεση.

-

Όλες οι γαμικές διαφορές [οι διαφορές που αφορούν τη διατροφή που
οφείλεται, την άσκηση της γονικής μέριμνας, τη διαφωνία των γονέων κατά την
κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής τους μέριμνας, καθώς και την
επικοινωνία των γονέων και των υπόλοιπων ανιόντων με το τέκνο και τη
ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών
μεταξύ συζύγων, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της
οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε
περίπτωση διακοπής της συμβίωσης] μπορούν να εισαχθούν και στο
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας
κοινής διαμονής των συζύγων.
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Υπάρχουν στην Ελλάδα περιπτώσεις οπού η κατάσταση των πραγμάτων με
αναγκάζει να προσφύγω σε κάποιο δικαστήριο κάπου;
Ναι. Διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα, καθώς και
διαφορές από μίσθωση ακινήτου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Αν το ακίνητο
βρίσκεται στις περιφέρειες περισσότερων δικαστηρίων, ο ενάγων έχει το δικαίωμα
επιλογής.
Διαφορές που αφορούν κληρονομικά θέματα υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος, όταν
πέθανε, είχε την κατοικία του, και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του.
Ερωτήσεις σχετικά με το γερμανικό νομικό σύστημα
Στη Γερμανία πρέπει να ασκήσω αγωγή σε τακτικό δικαστήριο ή σε κάποιο ειδικό
δικαστήριο (ανάλογα με το αντικείμενο);
Για τις αστικές διαφορές, υπάρχουν στη Γερμανία δύο κατηγορίες αρμόδιων
δικαστηρίων: τα πολιτικά δικαστήρια και τα δικαστήρια εργατικών διαφορών. Τα
πολιτικά δικαστήρια συγκαταλέγονται στα τακτικά δικαστήρια.
Τα δικαστήρια εργατικών διαφορών είναι αποκλειστικώς αρμόδια για αστικής φύσεως
διαφορές οι οποίες έχουν τόσο στενή σχέση με μία σχέση απασχόλησης, ώστε η εν
λόγω σχέση απασχόλησης να ασκεί καθοριστική επίδραση στην επίλυση της
διαφοράς.
Όλες οι άλλες αστικής φύσεως διαφορές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πολιτικών
δικαστηρίων.

Πώς μπορώ να βρω σε περίπτωση που αρμοδιότητα έχει το τακτικό δικαστήριο πού
ακριβώς μπορώ να ασκήσω αγωγή και υπάρχει στη Γερμανία διαφορά μεταξύ των
κατώτερων και ανώτερων πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και αν ναι ποιο είναι αρμόδιο
για τη δική μου υπόθεση;
Πρωτοβάθμια πολιτικά δικαστήρια είναι τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία.
Τα ειρηνοδικεία είναι καταρχήν αρμόδια για αστικής φύσεως διαφορές των οποίων το
αντικείμενο δεν είναι αξίας άνω των 5.000 ευρώ και εφόσον δεν προβλέπεται
αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωτοδικείου (άρθρο 23 παρ. 1 του γερμανικού
νόμου περί οργανισμού των δικαστηρίων – GVG).
Εξάλλου, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, προβλέπεται
αποκλειστική αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύγκρινε
άρθρα 23 και 23a του GVG):
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Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για διαφορές που αφορούν απαιτήσεις οι οποίες
πηγάζουν από μίσθωση ακινήτου για κατοικία ή την ύπαρξη τέτοιας μίσθωσης
(άρθρο 23 παρ. 2a του GVG).
Ακόμη, τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση οικογενειακών υποθέσεων σε
πρώτο βαθμό (άρθρο 23a του GVG). Στη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων
εμπίπτουν οι εξής υποθέσεις:
•
•
•
•
•
•
•

υποθέσεις που αφορούν τέκνα
εκ του νόμου υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες στηρίζονται σε γάμο ή
συγγένεια
αξιώσεις διατροφής της μητέρας σε σχέση με τη γέννηση
τέκνου
υποθέσεις γάμου
διαφορές σχετικά με αξιώσεις που αφορούν την περιουσία των συζύγων,
ακόμη και όταν
στη διαδικασία συμμετέχουν τρίτοι.

Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια για κάθε αστικής φύσεως διαφορά η οποία δεν
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων. Πρόκειται ιδίως για τις διαφορές των
οποίων το αντικείμενο είναι αξίας άνω των 5.000 ευρώ.
Αποκλειστική αρμοδιότητα των πρωτοδικείων προβλέπεται ιδίως για τις διαφορές
που βασίζονται στη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων και για τις αξιώσεις που
απορρέουν από ευθύνη του Δημοσίου.
Τα πρωτοδικεία μπορούν να περιλαμβάνουν τμήματα για την εκδίκαση εμπορικών
υποθέσεων. Τα εν λόγω τμήματα είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για αστικές
απαιτήσεις έναντι εμπόρων, καθώς και για διαφορές που εμπίπτουν στη νομοθεσία
περί συναλλαγματικών και επιταγών. Εξαντλητική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων
των εμποροδικείων παρατίθεται στο άρθρο 95 του GVG. Εναπόκειται στον ενάγοντα
να ζητήσει στο δικόγραφο αγωγής την εξέταση της υπόθεσης από το εμποροδικείο.
Στη Γερμανία ισχύει για τη γενική αρμοδιότητα βάσει των διατάξεων της πολιτικής
δικονομίας η αρχή ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση τον τόπο
κατοικίας του εναγομένου. Εάν ένα πρόσωπο δεν διαθέτει τόπο κατοικίας, τότε
λαμβάνεται υπόψη ο τόπος διαμονής του εν λόγω προσώπου στην ημεδαπή ή, εάν
δεν είναι γνωστός ο τόπος αυτός, ο τελευταίος γνωστός τόπος κατοικίας. Για τα
νομικά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη η έδρα τους.
Πώς μπορώ να μάθω σε ποιο μέρος της Γερμανίας είναι αρμόδιο ένα δικαστήριο;
Κατά κανόνα αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου, έχει την
κατοικία του ο εναγόμενος. Για ορισμένα είδη αγωγών, ο ενάγων έχει την ευχέρεια να
επιλέξει ως αρμόδιο άλλο δικαστήριο αντί του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του
εναγομένου (περιπτώσεις ειδικής και μη αποκλειστικής αρμοδιότητας).
Παραδείγματα:
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•

Οι υποθέσεις που αφορούν συμβατική σχέση ή την ύπαρξη συμβατικής
σχέσης μπορούν επίσης να υποβληθούν στο δικαστήριο του τόπου στον
οποίον πρέπει να εκπληρωθεί η επίδικη συμβατική υποχρέωση (άρθρο 29
παρ. 1 του γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας - «ZPO»). Τυχόν
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων για τον τόπο εκπλήρωσης λαμβάνεται
διαδικαστικώς υπόψη μόνον εφόσον οι συμβαλλόμενοι εμπίπτουν στις
κατηγορίες προσώπων που νομιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 38b παρ.
1 του ZPO να συνάπτουν συμφωνίες περί δικαιοδοσίας (βλ. παρακάτω υπό
γ)).
Ο όρος «συμβατική σχέση» καλύπτει κάθε σύμβαση που εμπίπτει στο
ενοχικό δίκαιο, χωρίς να έχει σημασία το είδος της ενοχής. Η ρύθμιση
αυτή ισχύει κατ’ αναλογία στον βαθμό που είναι αρμόδια τα δικαστήρια
εργατικών διαφορών.

•

Για τις αγωγές που αφορούν παράνομες ενέργειες είναι επίσης αρμόδιο το
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκε η εκάστοτε ενέργεια.

•

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων μπορούν, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας,
να εγείρουν τυχόν περιουσιακής φύσεως απαιτήσεις τους εξαιτίας της
αξιόποινης πράξεως ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο έχει απαγγελθεί η
σχετική κατηγορία.

•

Για τις διαδικασίες διαζυγίου είναι καθ’ ύλην αποκλειστικώς αρμόδιο το
δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (αποτελεί τμήμα του εκάστοτε
ειρηνοδικείου) στην περιφέρεια του οποίου οι σύζυγοι διατηρούν την κοινή
συνήθη διαμονή τους (πρόκειται για το πραγματικό κέντρο συμφερόντων του
ζεύγους). Εάν κατά την έναρξη της εκκρεμοδικίας (δηλαδή κατά την επίδοση
της αίτησης ή του δικογράφου αγωγής) δεν υπάρχει τέτοιος τόπος διαμονής
στην ημεδαπή, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο οικογενειακών
υποθέσεων στην περιφέρεια του οποίου ο ένας εκ των συζύγων διατηρεί τη
συνήθη διαμονή του μαζί με τα κοινά ανήλικα τέκνα του ζεύγους.
Εάν δεν μπορεί να θεμελιωθεί αρμοδιότητα με βάση τους ανωτέρω
κανόνες, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο οικογενειακών
υποθέσεων στην περιφέρεια του οποίου οι σύζυγοι διατηρούσαν κατά
το παρελθόν την κοινή συνήθη διαμονή τους, υπό την προϋπόθεση ότι
ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί κατά την έναρξη της εκκρεμοδικίας
(βλ. παραπάνω) να διατηρεί εκεί τη συνήθη διαμονή του. Εάν δεν
συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση, τότε λαμβάνεται υπόψη ο τόπος
συνήθους διαμονής του εναγομένου, εκτός εάν δεν υπάρχει τέτοιος
τόπος στην ημεδαπή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαμβάνεται
υπόψη ο τόπος συνήθους διαμονής του ενάγοντα.
Εάν δεν μπορεί να θεμελιωθεί αρμοδιότητα ούτε με βάση τους κανόνες
της προηγούμενης παραγράφου, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το
δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων του ειρηνοδικείου του
Βερολίνου–Schöneberg.
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•

Για τις υποθέσεις διατροφής, δηλαδή για υποχρεώσεις διατροφής έναντι
συζύγου και τέκνων, και στον βαθμό που εκκρεμεί ή εκκρεμούσε διαδικασία
πρώτου βαθμού για τη λύση του γάμου, το σχετικό δικαστήριο είναι
αποκλειστικώς αρμόδιο. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την καταβολή διατροφής
για τέκνα, η αρμοδιότητα ισχύει μόνον εφόσον υφίσταται ουσιαστική συνάφεια
με το διαζύγιο.
Όταν μία διαδικασία διατροφής έχει κινηθεί αυτοτελώς (δηλαδή
μεμονωμένα), παραμένουν εφαρμοστέες οι γενικής ισχύος διατάξεις,
πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη ο τόπος
κατοικίας του εναγομένου.

•

Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις ισχύουν κατ’ αναλογία για τις υποθέσεις που
αφορούν τη γονική μέριμνα, δηλαδή εάν εκκρεμεί διαδικασία για τη λύση του
γάμου, είναι αρμόδιο το ίδιο δικαστήριο, εφόσον υφίσταται ουσιαστική
συνάφεια με το διαζύγιο. Σε περιπτώσεις ξεχωριστής κίνησης της διαδικασίας,
λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του τέκνου. Ελλείψει τέτοιου τόπου,
λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός τόπος διαμονής (στην ημεδαπή). Κρίσιμο
χρονικό σημείο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας είναι ο χρόνος κατά τον
οποίο το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είμαι υποχρεωμένος στη Γερμανία να επιλέξω
άλλο δικαστήριο από αυτό του τόπου κατοικίας του εναγόμενου;
Όταν ένας νόμος ορίζει ρητώς ως αποκλειστικώς αρμόδιο συγκεκριμένο δικαστήριο,
το δικαστήριο αυτό έχει την πρωτοκαθεδρία έναντι όλων των άλλων δικαστηρίων,
υπό την έννοια η αγωγή, για να είναι παραδεκτή, πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί
στο υπόψη αποκλειστικώς αρμόδιο δικαστήριο. Αποκλειστικές αρμοδιότητες
προβλέπονται, ιδίως, από ειδικούς νόμους:
Όταν η αγωγή αφορά ακίνητο ή δικαίωμα που εξομοιούται με ακίνητο (π.χ.
κληρονομικό δικαίωμα οικοδόμησης), τότε αποκλειστικώς αρμόδιο σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο. Η
ρύθμιση αυτή ισχύει για τις αγωγές που αφορούν κυριότητα ή εμπράγματα βάρη, τις
διαφορές που αφορούν την ανυπαρξία εμπράγματου βάρους, τις αγωγές περί
κατοχής, τις αγωγές περί ορίων και τις αγωγές περί διανομής (άρθρο 24 του ZPO).
Για τις διαφορές που αφορούν μισθώσεις και μισθώσεις προσοδοφόρου πράγματος
με αντικείμενο ακίνητα ή την ύπαρξη τέτοιας συμβατικής σχέσης, αποκλειστικώς
αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μίσθιο (άρθρο
29α παρ. 1 του ZPO). Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει, όμως, για τις μισθώσεις χώρων
που χρησιμοποιούνται για προσωρινή διαμονή (π.χ. παραθεριστικές κατοικίες,
δωμάτια ξενοδοχείων, κ.λπ.), επιπλωμένων χώρων που εκμισθώνονται σε
μεμονωμένους μισθωτές, οικιών και χώρων που χρησιμοποιούνται για δημόσιους
σκοπούς (άρθρο 29a παρ. 2 του ZPO).
Για τις αγωγές κατά του ιδιοκτήτη εργοστασίου που βρίσκεται στην ημεδαπή με τις
οποίες ζητείται αποζημίωση για βλάβη προκληθείσα από επενέργεια στο
περιβάλλον, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου
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εκδηλώθηκε η εκ του εργοστασίου επενέργεια στο περιβάλλον (άρθρο 32a του ZPO).
Για τις διαδικασίες εκδόσεως διαταγής πληρωμής, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το
ειρηνοδικείο της γενικής δωσιδικίας του αιτούντος, δηλαδή του τόπου όπου βρίσκεται
η συνήθης κατοικία ή η καταστατική του έδρα (άρθρο 689 παρ. 2 του ZPO).
Για τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το
ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ή έχει
ήδη πραγματοποιηθεί η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 764 παρ. 2, άρθρο
802 του ZPO). Οσάκις πρόκειται για αναγκαστική εκπλειστηρίαση ή αναγκαστική
διαχείριση ακινήτων, κατά τόπον και αποκλειστικώς αρμόδιο για την αναγκαστική
εκτέλεση είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο
(άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 146 του νόμου περί αναγκαστικής εκπλειστηρίασης
(Zwangsversteigerungsgesetz) και άρθρα 802 και 869 του ZPO).
Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια στη Γερμανία πως μπορώ να βρω σε
ποιο ακριβώς πρέπει να απευθυνθώ;
Η ιδιαιτερότητα της ειδικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων εργατικών διαφορών
αφορά αποκλειστικά και μόνο την καθ’ ύλην αρμοδιότητα. Για τα ζητήματα που
σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα και τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας
περί δικαιοδοσίας ισχύουν οι γενικές διατάξεις, που αναπτύσσονται παραπάνω. Σε
περίπτωση αμφιβολίας μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Ειρηνοδικείο στον τόπο του
εναγόμενου έτσι ώστε να σας παραπέμψουν στο αρμόδιο ειδικό δικαστήριο της
Γερμανίας.
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Ασκήσεις
Οι επόμενες ασκήσεις μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους σαν ασκήσεις
για ένα άτομο ή για ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν για κάθε άσκηση ένα χρόνο
επεξεργασίας των 10 έως 15 λεπτών. Σκοπός είναι να παριστάνουν σύντομα, πως
θα αποφάσιζαν στην εκάστοτε περίπτωση και να δικαιολογήσουν την απόφαση αυτή
και τις συνδεδεμένες με αυτήν πράξεις.
Άσκηση 1:
Δώστε μια σύντομη εξήγηση της δομής της έννομης τάξης στην Ελλάδα. Δώστε
παράλληλα μια περιγραφή των οργάνων και των αρμοδιοτήτων του πρώτου καθώς
και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.

Άσκηση 2:
Τι είναι οι κανόνες σύνδεσης; Πώς ρυθμίζονται αυτοί στην Γερμανία;

Άσκηση 3:
Περιγράψτε ποια δικαστήρια στη Γερμανία και στην Ελλάδα είναι αρμόδια για:
- διαζύγια
- διαφορές εργατικού δίκαιου
- οικογενειακές διαφορές για την αναγνώριση της πατρότητας
- διαφορές που αφορούν σε κυριότητα και ακίνητα
Άσκηση 4:
Τι είναι στη Γερμανία η «απονομή δικαιοσύνης»; Με ποια επαγγελματικά πρότυπα
στην Ελλάδα μπορεί να συγκριθεί;
Άσκηση 5:
Από ποιά αξία αντικειμένου διαφοράς και μετά παύει να είναι αρμόδιο στην Ελλάδα
το ειρηνοδικείο; Από ποιά αξία αντικειμένου διαφοράς και μετά παύει να είναι
αρμόδιο στη Γερμανία το ειρηνοδικείο;
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων της έννομης τάξης.
1. Ονομάστε από πέντε επαγγελματικές ομάδες των νομικών συστημάτων της
Γερμανίας και της Ελλάδας:

2. Ποια καθήκοντα αναλαμβάνει ο ειρηνοδίκης στην Ελλάδα;

3. σε ποιους οργανισμούς οργανώνονται οι δικηγόροι στη Γερμανία;

Σωματεία
Συλλόγους
κλαμπ

Μητρώα
Ενώσεις
Συγκεντρώσεις

4. Ποια είναι τα νομοθετικά όργανα στη Γερμανία;

5. Ονομάστε τέσσερις μορφές της ειδικής δικαιοδοσίας στη Γερμανία:

6. Ποιές είναι στη Γερμανία και στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις ώστε να μπορεί

κανείς να εργαστεί ως δικηγόρος;
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Λύσεις:
1.

Στη Γερμανία: δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς, βοηθητικοί
δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές
Ελλάδα: ειρηνοδίκες, δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς, δικαστικοί
υπάλληλοι

2.

Ο ειρηνοδίκης αναλαμβάνει διαδικασίες του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας,
κυρίως από τους τομείς του οικογενειακού δικαίου, του απλού ποινικού
δικαίου, μικρών διαφορών. Αντιστοιχεί (σε γενικές γραμμές) στον
ειρηνοδίκη της Γερμανίας.

3.

Σύλλογοι

4.

Ομοσπονδιακή Βουλή, Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, Ομοσπονδιακός
Πρόεδρος, έμμεσα και οι Βουλές των Ομόσπονδων Κρατιδίων

5.

Εργατικό δικαστήριο, δημοσιονομικό δικαστήριο, διοικητικό δικαστήριο,
δικαστήριο οικογενειακού δικαίου

6.

Νομικές σπουδές, έγκριση σε δικαστική υπηρεσία, αναγνώριση και είσοδο
σε ένα δικηγορικό σύλλογο, αναγνώριση από τις δικαστικές αρχές.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Νομικό σύστημα
Έννομη τάξη
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Δικαστής
Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδίκης
Δικαστής Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
Διορισμός
Σύλλογος
Δικαιοδοσία
Δικαστικός υπάλληλος
Δικαστικός Κλητήρας
Συμβολαιογράφος, συμβολαιογράφοι
Εισαγγελέας
Εισαγγελική αρχή
Δικαστικός επιμελητής
Υπάλληλος της εκτέλεσης
Εργατικό Δικαστήριο
Δημοσιονομικό Δικαστήριο
Διοικητικό Δικαστήριο
Διοικητικό εφετείο
Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο
Ακυρωτικό Δικαστήριο
Κρατίδιο, Ομόσπονδο Κρατίδιο
Ομοσπονδιακό Σύστημα
Ομοσπονδιακό Δίκαιο
Δίκαιο του Ομόσπονδου Κρατιδίου
Νομός
Αρμοδιότητα Ειδικού Δικαστηρίου
Κανόνας Σύνδεσης
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Λαϊκός Δικαστής
Σύμβουλος
Βοηθητικός Δικαστικός Υπάλληλος
Κωδικός Φακέλου
Γραμματέας με υπαλληλική ιδιότητα
Ορκωτός Λογιστής
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Βιβλιογραφία και πηγές
Bruhin T., Heinzelmann G., Köhl H., Schloz O.: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte, Haan-Gruiten, 2005.
Παραπομπές στο Διαδίκτυο
•

Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις οι οποίες επικυρώθηκαν από την Ελλάδα στην
ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών:
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/el-GR ή
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US

•

Τα φυλλάδια του ομοσπονδιακού υπουργείου δικαιοσύνης στο θέμα του
διεθνούς ιδιωτικού δικαίου θα τα βρείτε στη σελίδα www.bmj.bund.de
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Παραρτήματα
Συνοπτική εικόνα της δικαιοδοσίας στη Γερμανία 6

6

Πηγή:

F. Lutz und G. Greulich: Fachkunde und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, HaanGruiten 2006.
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες των δικαστηρίων στη Γερμανία
Τακτικά δικαστήρια
Αρμοδιότητα:
Πολιτικές δίκες
Ποινικές δίκες
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Αποτελούμενη από:
•
•
•

•

Ειρηνοδικείο (AG)
Πρωτοδικείο (LG)
Εφετείο (OLG)
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο στην Καρλσρούη (BGH)

Εργατικό Δικαστήριο
Αρμοδιότητα: Νομικές διαφορές μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, νομικές διαφορές
μεταξύ εργαζομένων, διαφορές μεταξύ των μελών συλλογικής σύμβασης εργασίας,
νομικές διαφορές στα πλαίσια εργατικού αγώνα (απεργίες ή απαγόρευση εισόδου).
Αποτελούμενη από:
•
•

•

Εργατικό Δικαστήριο (ArbG)
Δευτεροβάθμιο Εργατικό Δικαστήριο (LArbG)
Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο (BAG) στο Έρφουρτ

Διοικητικό Δικαστήριο
Αρμοδιότητα: Διαφορές δημοσίου δικαίου
Αποτελούμενη από:
•
•

•
•

Διοικητικό Δικαστήριο (VG)
Διοικητικό Εφετείο (OVG)
Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (BVerwG) στη Λειψία
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Δικαστήριο Κοινωνικών Υποθέσεων
Αρμοδιότητα: Διαφορές δημοσίου δικαίου στους τομείς κοινωνικής ασφάλισης,
ασφάλισης ανέργων, βοήθειας θυμάτων πολέμου καθώς και άλλους τομείς
κοινωνικού δικαίου
Αποτελούμενη από:
•
•
•

Δικαστήριο Κοινωνικών Υποθέσεων (SG)
Δικαστήριο Κοινωνικών Υποθέσεων Ομόσπονδου Κρατιδίου (LSG)
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Κοινωνικών Υποθέσεων (BSG) στο Έρφουρτ

Φορολογικά Δικαστήρια
Αρμοδιότητα: Διαφορές με φορολογικούς φορείς σε υποθέσεις φορολογικών
επιβαρύνσεων (φορολογία)
Αποτελούμενη από:
•

Δημοσιονομικό Δικαστήριο (FG)

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (BVerfG) στην Καρλσρούη
Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για νομικές
διαφορές που ορίζονται στο Θεμελιώδη Νόμο (GG) όσον αφορά σε
παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή του συντάγματος. Διαφυλάσσει
τη συνταγματική εγγύηση της δικαστικής οδού.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Νομικό Σύστημα-Βασικές Έννοιες” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

70

Αρμοδιότητες των δικαστηρίων στη Γερμανία
Υλική αρμοδιότητα των (τακτικών δικαστηρίων)
Ειρηνοδικείο (AG):
Τα Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για αποφάσεις περιουσιακών διαφορών των
οποίων η αξία αντικειμένου δεν ξεπερνά τα 5000,00 Ευρώ όπου δεν
συνυπολογίζονται παρεπόμενες αιτήσεις όπως επιτόκια και έξοδα.
Ανεξάρτητα από την αξία αντικειμένου διαφοράς είναι αρμόδια για τις
περισσότερες διαφορές κατοικίας και μισθώσεων, για διαφορές που
προκύπτουν από εκ του νόμου υποχρεώσεις διατροφής, σε υποθέσεις που
αφορούν σε οικογένεια ή τέκνα.
Είναι πάντα αρμόδια σε ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.
Τα Ειρηνοδικεία χωρίζονται σε διάφορα τμήματα: Υποθηκοφυλακείο, τμήμα
εκτέλεσης) αναγκαστική διαχείριση) τμήμα συμβιβασμών / τμήμα
πτωχεύσεων, τμήμα κληρονομιάς) εμπορικό μητρώο) βιβλίο πράξεων
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, μητρώο σωματείων κ. α.
Πρωτοδικείο (LG):
Τα πρωτοδικεία είναι καθ’ ύλην αρμόδια για αποφάσεις περιουσιακών
διαφορών των οποίων η αξία αντικειμένου είναι άνω των 5000,00 Ευρώ,
δηλαδή από 5000,01 Ευρώ.
Ανεξάρτητα από την αξία αντικειμένου διαφοράς είναι αρμόδια για όλες τις
διαφορές που δεν αφορούν σε περιουσιακές υποθέσεις) π.χ. ανάκληση ή
παράληψη ασθενικών ισχυρισμών και για τις λεγόμενες υποθέσεις κρατικής
ευθύνης για παράνομη συμπεριφορά κρατικών οργάνων (διαφορές κατά τις
οποίες ασκήθηκε αγωγή στο κράτος ή σε έναν οργανισμό δημοσίου δικαίου
λόγω ιδιωτικής περιουσιακής αξίωσης).
Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια για εφέσεις σε αποφάσεις των Ειρηνοδικείων
και για παράπονα κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων. Επιπλέον ασκούνται
αγωγές μεταξύ εμπόρων σε υποθέσεις περί συναλλαγματικών, επιταγών και
ανταγωνισμού (εμποροδικείο).
Τα πρωτοδικεία χωρίζονται σε διάφορα τμήματα όπως π.χ. 1.) 2., 3. κ.τ.λ.
πολιτικό τμήμα. Τα εμποροδικεία είναι ειδικευμένα σε υποθέσεις
πολιτικοοικονομικές (άρθρο 495 GVG).
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Εφετείο (OLG):
Το εφετείο είναι αρμόδιο για βαριές ποινικές υποθέσεις (φόνος και
τρομοκρατία), σε εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου σε υποθέσεις
που αφορούν στην οικογένεια και τα τέκνα (το λεγόμενο «Sprungrevivion»
αναίρεση κατά πρωτοβάθμιας απόφασης πρωτοδικείου), σε προσφυγές
κατά αποφάσεων του πρωτοδικείου καθώς και σε εφέσεις κατά πολιτικών
αποφάσεων των πρωτοδικείων.
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (BGH):
Το Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι αναιρετικός βαθμός δικαιοδοσίας
και για το λόγο αυτό αρμόδιο σε αναιρέσεις αποφάσεων εφετείων, σε
αναιρέσεις αποφάσεων του πρωτοδικείου δια της οδού της «αναίρεσης κατά
πρωτοβάθμιας απόφασης πρωτοδικείου», σε προσφυγές κατά αποφάσεων
εφετείου εφόσον αυτό επιτρέπεται.
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Συνοπτική εικόνα των κωδικών φακέλου των Ειρηνοδικείων στη
Γερμανία
C

Νομικές διαφορές αστικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων έγγραφων,
συναλλαγματικών και
διαδικασιών επιταγών, συλλήψεων και αποφάσεων
ασφαλιστικών μέτρων, δικαστικών απαγορεύσεων, υποθέσεων πρόσκλησης,
αιτήσεων δήλωσης εκτελεστότητας από διαιτητικές αποφάσεις και τίτλους
εξωτερικού
F
Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου
H
Αυτόνομη αποδεικτική διαδικασία
K
Διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού
L
Διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης
M
Γενικές υποθέσεις εκτέλεσης
N
Διαδικασία πτώχευσης
IN
Πτωχευτική διαδικασία
VN
Υποθέσεις συμβιβασμού
(DR) Διακριτικά καταχώρισης των δικαστικών επιμελητών σε υποθέσεις
αναγκαστικής εκτέλεσης
Κωδικός φακέλου σε πρωτοδικεία στη Γερμανία
o
OH
S
T

Νομικές διαφορές αστικού δικαίου (αντιστοιχεί στο C του Ειρηνοδικείου)
Αιτήσεις εκτός εκκρεμών διαδικασιών (αυτόνομη αποδεικτική διαδικασία)
Έφεση σε πολιτικές υποθέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου
Προσφυγές σε πολιτικές υποθέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου

Κωδικός φακέλου σε εφετεία στη Γερμανία
U
Έφεση σε πολιτικές υποθέσεις κατά αποφάσεων του πρωτοδικείου
UF
Έφεση και προσφυγή κατά αποφάσεων των δικαστηρίων οικογενειακών
υποθέσεων
W
Προσφυγές σε πολιτικές υποθέσεις κατά αποφάσεων του πρωτοδικείου
WF Προσφυγές κατά αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου
Κωδικός φακέλου σε ποινικές υποθέσεις στη Γερμανία
Ειρηνοδικείο:
Bs
Cs
Ds
Owi

Εγκλήσεις
Εντάλματα επιβολής ποινής
Ποινικές υποθέσεις με καταγγελία
Διαδικασία χρηματικών ποινών

Εισαγγελική αρχή:
Js
VRs

Υποθέσεις ποινών και χρηματικών ποινών
Υποθέσεις εκτέλεσης ποινής
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