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.
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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.

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 τη σημασία του δικηγόρου και του
συμβολαιογράφου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι:
λαμβάνουν μια εισαγωγή σε διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες του
δικηγόρου και συμβολαιογράφου
λαμβάνουν μια εισαγωγή στις υποχρεώσεις του επαγγέλματος του δικηγόρου
κάνουν γνωριμία με τις διάφορες μορφές του συμβολαιογραφείου.
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 το ρόλο του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
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 “ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου” 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 αποτελείται από:
•
•
•
•

καθήκοντα και αρμοδιότητες του δικηγόρου και συμβολαιογράφου
εισαγωγή στις υποχρεώσεις του επαγγέλματος του δικηγόρου
κάνουν γνωριμία με τις διάφορες μορφές του συμβολαιογραφείου
θέματα ευθύνης
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•
•

ασκήσεις
παραρτήματα

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, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα: “ρόλος του
δικηγόρου και του συμβολαιογράφου”, 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
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1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
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
Η / Ο δικηγόρος στη Γερμανία - ένας ορισμός
Το επάγγελμα του δικηγόρου 1 ανήκει στα ελεύθερα επαγγέλματα. Την αυτόνομη
εργασία του ο δικηγόρος μπορεί όμως να την ασκήσει μόνο, εφόσον έχει λάβει την
κρατική έγκριση, δηλ. μια άδεια σε ένα συγκεκριμένο δικαστήριο ή την άδεια του
δικηγορικού συλλόγου, στων οποίων την περιφέρεια έχει την έδρα του (§ 3 BRAO 2 ).
Ένας δικηγόρος είναι
•

•

Ένα ανεξάρτητο όργανο της απονομής δικαιοσύνης (§1 BRAO). Αυτό
σημαίνει, ότι ο δικηγόρος δεν έχει μόνο καθήκοντα απέναντι στον εντολέα
του, αλλά είναι και υπεύθυνος για την τήρηση της έννομης τάξης.
Παραδείγματος χάρη απαγορεύεται στο δικηγόρο, να ψεύδεται ενώπιον
του δικαστηρίου
Ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος σύμβουλος και αντιπρόσωπος
προσώπων (φυσικών και νομικών) σε νομικές υποθέσεις (§ 3 BRAO)

Οι δικηγόροι ανήκουν στην ομάδα των επονομαζόμενων „ελεύθερων επαγγελμάτων“
και επιτηρούνται από το αρμόδιο γι’ αυτούς δικηγορικό σύλλογο. Σύμφωνα με το § 4
BRAO ο αιτούμενος, ο οποίος θέλει να γίνει δικηγόρος, πρέπει να έχει την ικανότητα
ανάληψης του δικαστικού λειτουργήματος. Αυτή αποδεικνύεται με την αποπεράτωση
των σπουδών της νομικής (επιτυχή πρώτη κρατική εξέταση) και τον επακόλουθο
χρόνο σαν ασκούμενος δικηγόρος με επιτυχή δεύτερη κρατική εξέταση.
Η αίτηση για την άδεια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος υποβάλλεται στο
εκάστοτε υπουργείο δικαιοσύνης του κρατιδίου και απονέμεται μετά από εισήγηση
του δικηγορικού συλλόγου. Η άδεια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
απονέμεται με την απονομή εγγράφου της άδειας.
Ο δικηγόρος με άδεια σε ένα ειρηνοδικείο έχει με αίτηση του ταυτόχρονα την άδεια
για το προϊστάμενο πρωτοδικείο.
Το κεντρικό καθήκον του δικηγόρου είναι η δικαστική συνδρομή:
•

Προδικαστικές συμβουλές:
π.χ. μετά από συνδιάσκεψη με τους αντίδικους συνιστάται μια συγκεκριμένη
πράξη, τα πρώτα δικαστικά βήματα ακολουθούν μετά την απόρριψη της πράξης
αυτής

•

Δικαστική δραστηριότητα:
Ο δικηγόρος δρα π.χ. σα συνήγορος, σαν δικαστικός πληρεξούσιος ενώπιον του
δικαστηρίου

•

Εξωδικαστική δραστηριότητα:
Δραστηριότητες στο πνεύμα της νομικής πρόνοιας, προς αποφυγή διαφορών,

1

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές για την έρευνα: Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Kφhl/Oliver
Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005; Gerhard
Kφbler: Juristisches Wφrterbuch. Fόr Studium und Ausbildung. 14. Auflage. Mόnchen 2007; Ferdinand Lutz/
Gabriela Greuling: Fachkunde fόr Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Haan-Gruiten 2006;
www.wikipedia.de; http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers: Meyers_Lexikon_online
2
BRAO = Ομοσπονδιακός Κανονισμός Δικηγόρων
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π.χ. συμβουλές κατά τη σύναψη συμβάσεων
•

Διαιτητική δραστηριότητα:
Εδώ οι δικηγόροι δραστηριοποιούνται σε διαιτητικά δικαστήρια, σε διαιτητικές
επιτροπές, σε επιτροπές διαμεσολάβησης

•

Περαιτέρω δραστηριότητες:
Διαχείριση περιουσίας, εκτέλεση διαθήκης, διαχείριση κληρονομίας, διαχείριση
πτωχεύσεων
και
συμβιβασμών,
αναγκαστική
διαχείριση,
3
δραστηριότητα καταπιστευματούχου

Επειδή το επάγγελμα του δικηγόρου απαιτεί ένα υψηλό μέτρο εμπιστοσύνης και
υπόληψης, προκύπτουν εξ αυτού ειδικές υποχρεώσεις, οι επονομαζόμενες
υποχρεώσεις του επαγγέλματος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευσυνείδητη εξάσκηση του επαγγέλματός του
Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου
Δεν επιτρέπεται να παρακωλύει το δικαστή στην ανεύρεση του δικαίου
Δεν επιτρέπεται να υπηρετεί συνειδητά το άδικο
Δεν επιτρέπεται να κινείται από κερδοσκοπία
Δεν επιτρέπεται να μειοδοτεί απέναντι στους συναδέλφους του ή να απαιτεί
μέρισμα στην επιτυχία της δίκης
Πρέπει να πληροφορεί τον εντολοδότη του σχετικά με όλα τα σημαντικά μέτρα και
περιστατικά στην υπόθεση
Πρέπει να απορρίπτει την ανάληψη υποθέσεων, στις οποίες δραστηριοποιήθηκε
σα δικαστής, εισαγγελέας ή μέλος δημόσιων υπηρεσιών
Για κάθε υπόθεση, την οποία αναλαμβάνει, πρέπει να τηρεί ένα φάκελο χεριού, ο
οποίος πρέπει να φυλάσσεται για διάρκεια πέντε ετών (μετά το πέρας της
υπόθεσης)
Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας
Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας
Ο δικηγόρος πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης 4

Δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να έχουν διεύθυνση δικηγορικού γραφείου. Αυτή
μπορεί να τη χρησιμοποιεί για τον εαυτό του (σε μεμονωμένους δικηγόρους ή
δικηγορικά γραφεία ενός δικηγόρου) ή μαζί με άλλους δικηγόρους. Δικηγόροι
μπορούν να ιδρύσουν τα επονομαζόμενα κοινά γραφεία, στα οποία απλώς
μοιράζονται το γραφείο, αλλά κατά τ’ άλλα εργάζεται ο καθένας για τον εαυτό του.
Συνηθέστερη όμως είναι η ίδρυση των επονομαζόμενων δικηγορικών εταιρειών. Οι
δικηγόροι που ανήκουν σε μια δικηγορική εταιρεία ονομάζονται „εταίροι“ και
αντιπροσωπεύονται προς τα έξω με μια κοινή ονομασία.
Ο δικηγόρος έχει την εξουσία, να συμβουλεύει και να αντιπροσωπεύει τους
προσφεύγοντες στη δικαιοσύνη σε όλες τις νομικές υποθέσεις. Κάθε πολίτης
3

Πηγή: Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Kφhl/Oliver Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005, S. 20.
4
Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Kφhl/Oliver Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005, S. 20; Gerhard Kφbler: Juristisches Wφrterbuch. Fόr
Studium und Ausbildung. 14. Auflage. Mόnchen 2007, S. 334f.
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επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη συμπαράσταση δικηγόρου. Οι δικηγόροι
συμβουλεύουν τους προσφεύγοντες στη δικαιοσύνη σχετικά με όλους τους σχετικούς
νομικούς κανονισμούς και τη συντηρητική απόδειξη σα σημαντική προϋπόθεση για
κάθε νομικό αποτέλεσμα. Σαν αντιπρόσωπος ενός διάδικου ο δικηγόρος μπορεί να
εμφανιστεί ενώπιον κάθε δικαστηρίου, εφόσον έχει άδεια σε αυτό. Ένας δικηγόρος
μπορεί κατ’ εντολή ενός διάδικου να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου σα συνήγορος
σε μια ποινική δίκη ή να αντιπροσωπεύει σε μια αστική δίκη ή άλλα είδη διαδικασιών
τον εντολοδότη του. Σα συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον
κάθε ποινικού δικαστηρίου.
Η έννομη σχέση του δικηγόρου με τον εντολέα του βασίζεται σε μια σύμβαση
διεξαγωγής υποθέσεων. Ο δικηγόρος δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μια
εντολή. Για τη δραστηριότητά του λαμβάνει μια αμοιβή, η οποία βασίζεται για νέες
υποθέσεις από τη 1. 7. 2004 στο Νόμο περί Δικηγορικών Αμοιβών από τις 5. 5. 2004
(για παλαιές υποθέσεις στον Ομοσπονδιακό Κώδικα Δικηγορικών Αμοιβών,
BRAGO). Σύμφωνα με αυτούς λαμβάνει συγκεκριμένες (ελάχιστες) αμοιβές, των
οποίων το ύψος εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας, εφόσον δεν συνάφθηκε γραπτή συμφωνία αμοιβής. Μια αμοιβή
επιτυχίας δεν επιτρέπεται γενικά σύμφωνα με τον BRAO· το Ομοσπονδιακό
Συνταγματικό Δικαστήριο das Bundesverfassungsgericht υποχρέωση όμως το
νομοθέτη να αποφασίσει μια νέα ρύθμιση έως τις 30. 6. 2008. Οι δικηγόροι μιας
εκάστοτε περιφέρειας εφετείου ανήκουν στο δικηγορικό σύλλογο, έναν οργανισμό
δημοσίου δικαίου· σε Ομοσπονδιακό Επίπεδο οι σύλλογοι συγκροτούν τον
Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Σύλλογο (έδρα Βερολίνο).
Εφόσον στη Γερμανία δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αδειών για δικηγόρους
(σε αντίθεση προς τους συμβολαιογράφους), οι δικηγόροι είναι εκτεθειμένοι σε μια
όλο και μεγαλύτερη ανταγωνιστική πίεση.
Απέναντι στον εντολοδότη του ο δικηγόρος ευθύνεται για κάθε υπαιτιότητα, η οποία
τον βαραίνει. Η υπαιτιότητα του δικηγόρου επεκτείνεται και στους συνεργάτες του
γραφείου του, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων. Εάν ένας δικηγόρος
προσβάλει υπαίτια τις υποχρεώσεις του, ένα πειθαρχικό δικαστήριο του δικηγορικού
συλλόγου μπορεί να του επιβάλλει ένα „πειθαρχικό μέτρο“.
Για να αποκτήσει άδεια δικηγόρου στο εφετείο, ο δικηγόρος πρέπει να αποδείξει πριν
από την αίτηση για την άδεια να αποδείξει μια πενταετή δραστηριότητα σε ένα
ειρηνοδικείο ή πρωτοδικείο (§ 20 BRAO).
Σε μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια (Μπάντεν-Βυρτεμβέργη, Βαυαρία, Βερολίνο,
Βρέμη, Αμβούργο και Σάαρ) μπορούν οι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν άδεια για ένα
πρωτοδικείο με αίτηση να λάβουν ταυτόχρονα την άδεια για το προϊστάμενο εφετείο,
εφόσον είχαν άδεια για πέντε έτη σε ένα δικαστήριο του πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας (§ 226 BRAO).
Βαθμός δικαιοδοσίας είναι το τμήμα διαδικασίας της νομικής διαφοράς, για το οποίο
έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο δικαστήριο. Η διαδικασία ξεκινά ενώπιον του
δικαστηρίου του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (π.χ. ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο,
διοικητικό δικαστήριο). Εφόσον αυτό προβλέπεται από το δικονομικό δίκαιο, η
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διαδικασία μπορεί να φτάσει λόγω ένδικων μέσων σε δικαστήριο του δεύτερου ή
τρίτου βαθμού δικαιοδοσίας (...). 5
Στα δικαστήρια της τακτικής δικαιοδοσίας τηρείται ένας κατάλογος των δικηγόρων
που έχουν άδεια σε αυτά. Ο δικηγόρος μπορεί να ασκήσει τη δικηγορική του
δραστηριότητα μόνο, εφόσον είναι καταχωρημένος στον κατάλογο αυτό. Οι
δικηγόροι, οποίοι έχουν άδεια σε μια περιφέρεια εφετείου, συγκροτούν το δικηγορικό
(§ 60 BRAO).
Δικηγόροι από κράτη-μέλη της ΕΕ στη Γερμανία
„Ένας δικηγόρος από ένα άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να
εγκατασταθεί στη Γερμανία είτε με τον επαγγελματικό χαρακτηρισμό της χώρας
προέλευσής του ή να δώσει μια ειδική εξέταση καταλληλότητας ή να
δραστηριοποιηθεί για τουλάχιστον τρία έτη στο γερμανικό δίκαιο και να αποδείξει τις
γνώσεις του στο γερμανικό δίκαιο υποβάλλοντας τις υποθέσεις, που επεξεργάστηκε
και ενδεχομένως να τις αποδείξει σε μια ειδική συνέντευξη ή να παραμείνει τρία έτη
στη Γερμανία και να δραστηριοποιηθεί για ένα συντομότερο χρονικό διάστημα στη
Γερμανία και να αποδείξει τις γνώσεις του στο γερμανικό δίκαιο υποβάλλοντας τις
υποθέσεις, που επεξεργάστηκε και ενδεχομένως να τις αποδείξει σε μια ειδική
συνέντευξη και μετά την απόδειξη των προϋποθέσεων αυτών να εγκατασταθεί με το
γερμανικό επαγγελματικό χαρακτηρισμό Δικηγόρος“ 6 .
Δικηγόρος στην Ελλάδα
Για να μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμά του στην Ελλάδα ένας δικηγόρος, πρέπει
μετά από επιτυχή διαδικασία επιλογής να πάρει άδεια από ένα δικηγορικό σύλλογο, ο
οποίος έχει συγκροτηθεί σε ένα ελληνικό δικαστήριο πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.
Οι διατάξεις που είναι καθοριστικές για αυτήν την επαγγελματική τάξη (πειθαρχικό
δίκαιο, τέλη, σταδιοδρομία γενικά) είναι καταγραμμένες στον Κώδικα Περί
Δικηγόρων. Πέρα από αυτό οι δικηγόροι πρέπει να τηρούν τους κανόνες τις
επαγγελματικής τους τάξης, καθώς και το κανονισμό διαδικασίας του δικηγορικού
συλλόγου.
Εξασκούν το επάγγελμά τους κατ’ αρχήν σε δικαστήρια πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας, αργότερα ανάλογα με την ειδικότητα και επαγγελματική τους εμπειρία
σε δικαστήρια των υψηλότερων βαθμών δικαιοδοσίας.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2000 για τη διευκόλυνση της τακτικής
εξάσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου σε ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ από
αυτό, στο οποίο αποκτήθηκε η κατάρτιση (Οδηγία 98/5/ΕΚ), μπορούνε δικηγόροι, οι
οποίοι έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, να ασκήσουν το
επάγγελμά τους διαρκώς στην Ελλάδα σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε
υπαλληλική σχέση, εάν αποκτήσανε το δίπλωμά τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος της
ΕΕ· στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν μέλος του τοπικού δικηγορικού συλλόγου και να
διατηρούν δικηγορικό γραφείο στον τόπο απασχόλησής τους. Απαιτούνται τα
ακόλουθα πιστοποιητικά από αυτούς:
5
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επίσημο πιστοποιητικό υπηκοότητας
απόσπασμα από το ποινικό μητρώο 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)· πρέπει να
αναφέρονται ο σκοπός του πιστοποιητικού, λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια
εξάσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου, προαγωγές, όλες οι πειθαρχικές
διαδικασίες και ποινές. Εντός 60 ημερών μπορεί να ασκηθούν ένδικα μέσα
έναντι απορριμμένων αιτήσεων, μετά την κοινοποίηση της απόρριψης στον
ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιό του σε μια διεύθυνση επίδοσης στην
Ελλάδα, στο Συμβούλιο Επικρατείας
Δήλωση του επαγγελματικού χαρακτηρισμού στην ή σε μία από τις επίσημες
γλώσσες του κράτους προέλευσης
Δήλωση του επαγγελματικού συνδέσμου 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 δίχως περιορισμούς εξάσκηση του
επαγγέλματος είναι όμως μόνο εφικτή, εάν αποδείξει ότι ήταν τακτικά ενεργός για
ουσιαστικά τρία έτη σα 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.
Με πράξεις και υποχρεώσεις, οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με ελληνικό δίκαιο στην
εξάσκηση εξουσιών σχετικών με την επικράτεια, μπορούν να επιφορτιστούν μόνο
έλληνες υπήκοοι. Η δικηγορική δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί και συλλογικά από
έναν ή περισσότερους δικηγόρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τον
επαγγελματικό χαρακτηρισμό του κράτους προέλευσής τους και είναι μέλη σε μια
εταιρεία δικηγόρων στο κράτος προέλευσής τους, οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα ή
ένα δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα. 7
Ο έλληνας δικηγόρος μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε έναν από τους 63 δικηγορικούς
συλλόγους της Ελλάδας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του έτους 20001 εργάζονται
στην Ελλάδα περ. 31.100 δικηγόροι. Από αυτούς 56% στην Αθήνα και στον Πειραιά.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας και μόνο έχει 16.178
δικηγόρους, γεγονός που αντιστοιχεί σε αναλογία ενός δικηγόρου ανά 213 κατοίκους!
(προς σύγκριση: η πυκνότητα δικηγόρων στο Βερολίνο ανέρχεται σε 1:469). 8
Το Νομικό Διάταγμα αρ. 3026 από τις 6/8.10.1954 „περί του Κώδικος περί
Δικηγόρων“ (Ελληνικός Κώδικας Περί Δικηγόρων)2, το οποίο εν τω μεταξύ έχει
τροποποιηθεί μερικώς από νεώτερους νόμους3, ρυθμίζει το ελληνικό Δικηγορικό
Δίκαιο, ειδικά τη νομική θέση και την επαγγελματική τάξη του δικηγόρου, την άδεια
για το δικηγορικό σύλλογο και τις αμοιβές δικηγόρων. Πέρα από αυτό ισχύουν οι

7

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gre_de.htm
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Anwaltsrecht, Universitδt zu Kφln, Kφln 2001.
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"Κώδικες Δεοντολογίας" 9 , οι οποίοι εκδίδονται από μεμονωμένους
συλλόγους και οι οποίοι ρυθμίζουν τις γενικές και επαγγελματικές
συμπεριφοράς των δικηγόρων. Μια παραβίαση των διατάξεων αυτών,
είναι νόμοι, αλλά εσωτερικό δίκαιο του δικηγορικού συλλόγου,
πειθαρχική διαδικασία.

δικηγορικούς
υποχρεώσεις
οι οποίες δεν
επιφέρει μια

Επαγγελματική Εκπαίδευση
Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να σπουδάσει νομικές επιστήμες σε τρία πανεπιστήμια:
στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Κομοτηνής. Για την πρόσβαση στις
Ανώτατες Σχολές αποφασίζουν οι βαθμοί των δύο τελευταίων σχολικών ετών, ειδικά
οι βαθμοί των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη και αποπερατώνονται με την επιτυχή απολυτήρια
εξέταση του πανεπιστημίου. Σε αυτή εξετάζονται γραπτά ή προφορικά τα κεντρικά
θέματα της νομικής επιστήμης, δηλ. Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εμπορικό
και Κοινωνικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιόγραφων, Ποινικό και Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο,
Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι εξετάσεις
αυτές μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές θέλει κανείς.
Μετά τις σπουδές ακολουθεί η εκπαίδευση του ασκούμενου δικηγόρου, η οποία
διαρκεί 18 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτή ο ασκούμενος δικηγόρος έχει μια θέση
εκπαίδευσης σε έναν δικηγόρο (η το πολύ σε τρεις δικηγόρους ταυτόχρονα) και
πρέπει να επισκεφτεί και τα σεμινάρια και τα προγράμματα εκπαίδευσης, που
διοργανώνονται από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο. Επιτρέπεται να
παρουσιάζεται μόνος του ενώπιον του ειρηνοδικείου σε ποινικές υποθέσεις και σε
μικρές υποθέσεις και σε αστικές υποθέσεις, αλλά ενώπιον των άλλων δικαστηρίων
μόνο μαζί με έναν από τους εκπαιδευτές δικηγόρους. Ταυτόχρονα επιτρέπεται να
συνυπογράφει τα δικόγραφα 10 . Κατά το χρόνο που είναι ασκούμενος δικηγόρος ο
ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να παρουσιαστεί τουλάχιστον τριάντα (30) φορές
ενώπιον δικαστηρίου.
Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τις ίδιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις
υποχρεώσεις της επαγγελματική τάξης, που έχει ο αδειούχος δικηγόρος και
υπόκειται στη πειθαρχική εποπτεία του τοπικού δικηγορικού συλλόγου, εις του
οποίου τον κατάλογο ασκούμενων δικηγόρων είναι καταχωρημένος. Για αυτόν
ισχύουν επίσης οι ασυμβατότητες, που ισχύουν για τους αδειούχους δικηγόρους. Ο
ασκούμενος δικηγόρος έχει μόνο μια μικρή αμοιβή από τον εκπαιδεύοντα
δικηγόρο.
Απόκτηση άδειας ως δικηγόρος
Μετά το πέρας του χρόνου σαν ασκούμενος δικηγόρος, ο ασκούμενος δικηγόρος
πρέπει να λάβει μέρος σε μια κρατική εξέταση επαγγέλματος για να αποκτήσει την
άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου. 11 Η κρατική εξέταση διεξάγεται
9

βλέπε π.χ. "Κώδικας Δεοντολογίας" από τις 4.1.1980, έκδοση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, στο: Α. Κ.
η
Βαρυμποπιώτη, „Κώδικας περί Δικηγόρων“, σχόλιο, 4 έκδοση 1998, S. 457 κε.
10
Άρθρο 10 παρ. 2 "Κώδικας περί Δικηγόρων"
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Art. 12 „Kodex peri Dikegoron“.
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στα 12 εφετεία της Ελλάδας και αποτελείται από προφορικές και γραπτές εξετάσεις
στον τομέα του Αστικού Δικαίου και του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, του Ποινικού
Δικαίου και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Εμπορικού Δικαίου και της
πρακτικής δικηγόρων. Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται δημόσια. Η εξεταστική
επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη: τον πρόεδρο του αρμόδιου εφετείου, τον
εισαγγελέα παρά του εφετείου και τρεις δικηγόρους. Ο υποψήφιος επιτρέπεται να
επαναλάβει την εξέταση δύο φορές. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην κρατική
εξέταση του επαγγέλματος ο υποψήφιος λαμβάνει την άδεια για τον τοπικό
δικηγορικό σύλλογο, του τόπου στον οποίο ολοκλήρωσε τη θητεία του σαν
ασκούμενος δικηγόρος.
Ο νέος δικηγόρος επιτρέπεται να δρα μόνο στο Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο της
περιφέρειας, για την οποία έχει την άδεια. Μόνο μετά από πολυετή άσκηση του
επαγγέλματος επιτρέπεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Εφετείου και μετά από
πενταετή δράση σε αυτό, δίχως περαιτέρω προϋποθέσεις και στον Άρειο Πάγο
(ανώτατο ελληνικό δικαστήριο σε αστικές και ποινικές υποθέσεις). 12 Ο δικηγόρος
επιτρέπεται ταυτόχρονα να μείνει ενεργός στους χαμηλότερους βαθμούς
δικαιοδοσίας.
Επαγγελματική τάξη
Ο έλληνας δικηγόρος είναι σύμφωνα με το κείμενο νόμου "άμισθος υπάλληλος" ή
"άμισθος Δημόσιος λειτουργός", 13 ενός από τα τρία όργανα της απονομής
δικαιοσύνης και "δικαιούμενος σεβασμού και τιμής παρά των Δικαστηρίων". Οι
διατυπώσεις αυτές αντιστοιχούν στη θέση του δικηγόρου σαν ανεξάρτητο όργανο
της απονομής δικαιοσύνης, το οποίο ασκεί το επάγγελμα του εν πλήρη ελευθερία.
Έτσι ο δικηγόρος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά ένας ελεύθερος
επαγγελματίας, παρότι το επάγγελμά του είναι και δημόσιας φύσης (δηλ. εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον). 14 Και απέναντι στον εντολέα του ο δικηγόρος είναι
ανεξάρτητος και δε δέχεται εντολές· η έννομη σχέση μεταξύ τους είναι αυτή μιας
πληρωμένης σχέσης εντολής. Ακόμη και οι δικηγόροι νομικοί σύμβουλοι με πάγια
αντιμισθία και οι „υπάλληλοι“ δικηγόροι, με πάγια μηνιαία αμοιβή, δεν είναι
υπάλληλοι με την έννοια τους Δικαίου Εργασίας αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες.
Επιτρέπεται να αντιπροσωπεύουν τον εργοδότη τους ενώπιον του δικαστηρίου και
να έχουν δικά τους δικηγορικά γραφεία.
Ασυμβατότητες
Ο έλληνας δικηγόρος δεν επιτρέπεται να ασκεί δραστηριότητες, οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Κατά κανόνα δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι σε
δημόσιες υπηρεσίες απολύονται αυτόματα από το δικηγορικό σύλλογο. Εξαιρούνται
π.χ. βουλευτές, μέλη της Κυβέρνησης και δήμαρχοι, οι οποίοι διατηρούν την άδειά
τους, αλλά των οποίων η δράση έχει παύσει. Οι καθηγητές πανεπιστημίου των
12

Άρθρο 35 "Κώδικας περί Δικηγόρων".
Άρθρο 38 "Κώδικας περί Δικηγόρων" και Άρθρο 1 "Κώδικας περί Δεοντολογίας" (κανόνες επαγγελματικής
τάξης) του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.
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πολιτικών και νομικών επιστημών από την άλλη επιτρέπεται να εξασκούν το
επάγγελμά τους παράλληλα με τη δημοσιοϋπαλληλική τους εργασία. Ο δικηγόρος
δεν επιτρέπεται να εργάζεται σα μεσίτης, διευθυντής ή αντιπρόσωπος μιας
εμπορικής εταιρείας ή ενός πιστωτικού ιδρύματος. Αλλά επιτρέπεται να εργάζεται σα
σύμβουλος με πάγια αντιμισθία ή σαν υπάλληλος δικηγόρος με πάγιες μηνιαίες ή
ετήσιες αποδοχές σε ένα νομικό πρόσωπο.
Εξάσκηση επαγγέλματος
Σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Ελληνικού Κώδικα Περί Δικηγόρων οι δραστηριότητες
της αντιπροσώπευσης του εντολοδότη ενώπιον του δικαστηρίου, της παροχής
νομικών συμβουλών και της σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων, καθώς και της
νομικής παρακολούθησης φορολογικών, τελωνειακών και γενικών διοικητικών
υποθέσεων και της καταχώρησης σημάτων κατατεθέν και πατέντων είναι
αποκλειστικά δραστηριότητες δικηγόρου. Μόνο κατ’ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος ή ο
διάδικος να παρουσιαστεί ενώπιον των διοικητικών αρχών ή του δικαστηρίου δίχως
δικηγόρο (π.χ. ενώπιον του ειρηνοδικείου ή κάθε δικαστηρίου προς αποτροπή ενός
επικείμενου κινδύνου). Έτσι στην Ελλάδα υφίσταται ένα μονοπώλιο παροχής
νομικών συμβουλών των δικηγόρων και μια υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο
για τους διάδικους. Περαιτέρω δραστηριότητες του δικηγόρου είναι η σύνταξη
γνωμοδοτήσεων και μεταφράσεων, η πιστοποίηση αντιγράφων εγγράφων και η από
το νόμο υποχρεωτική παρουσία κατά τη σύνταξη εγγράφου από συμβολαιογράφο για
συγκεκριμένα είδη συμβολαίων.
Ο έλληνας δικηγόρος επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμά του μόνο στη δικαστική
περιφέρεια, στης οποίας το δικηγορικό σύλλογο έχει την άδειά του. Στην περιφέρεια
αυτή επιτρέπεται να εγκαταστήσει και ένα δικηγορικό γραφείο 15 .
Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κώδικα περί Δικηγόρων ο δικηγόρο είναι
υποχρεωμένος, να ασκεί το επάγγελμα του ευσυνείδητα και επιμελώς, να προσπαθεί
να κινήσει τους διάδικους προς ένα συμβιβασμό και να μη δέχεται και να
αντιπροσωπεί υποθέσεις, η οποίες προφανώς είναι άδικες και παράνομες. Η διάταξη
αυτή συγκεκριμενοποιείται από τους κανόνες της επαγγελματικής τάξης που
εκδίδουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. 16 Σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής
τάξης του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών ο δικηγόρος επιτρέπεται να αρνηθεί την
ανάληψη μιας υπόθεσης, εάν πιστεύει, ότι δεν υπάρχουν καλές πιθανότητες
υπεράσπισης, ή ότι η υπόθεση είναι προφανώς παράνομη και ενάντια στις νομικές
του πεποιθήσεις. Πέρα από αυτό ο δικηγόρος δεν επιτρέπεται να προβεί σε
ενέργειες, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός του.
Έτσι π.χ. απαγορεύεται στο δικηγόρο να κάνει διαφήμιση για τον εαυτό του σε
εφημερίδες, έντυπα ή άλλα μέσα. Η δημοσίευση των προσωπικών του στοιχείων
επιτρέπεται στο δικηγόρο μόνο σε επισκεπτήρια, κόλλες αλληλογραφίας και στην
πινακίδα του δικηγορικού γραφείου.
Ο έλληνας δικηγόρος έχει υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στον εντολέα του
σχετικά με όλες τις πληροφορίες, οι οποίες του δόθηκαν υπό τον όρο της
εχεμύθειας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης παροχής νομικών συμβουλών ή
15

βλέπε Άρθρο 57 "Κώδικας περί Δικηγόρων".
Άρθρο 6 "Κώδικας Δεοντολογίας" από τις 4.1.1980.
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σχετικά με τη δίκη. Η ανάκριση του δικηγόρου σα μάρτυρα σε μια δίκη μιας
υπόθεσης, την οποία αντιπροσωπεύει, είναι επιτρεπτή μόνο μετά από άδεια του
αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου. Η υποχρέωση εχεμύθειας του δικηγόρου δεν
υφίσταται, εάν ο εντολέα ενέκρινε την άρση της, ή εάν στο πνεύμα της έννομης
τάξης πρέπει να φυλαχτούνε σημαντικότερα συμφέροντα.
Αμοιβές δικηγόρων
Σύμφωνα με το Άρθρο 92 του Κώδικα περί Δικηγόρων η αμοιβή του δικηγόρου
συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ αυτού και του εντολέα του. Η αμοιβή επιτρέπεται να
τεθεί σε εξάρτηση από την επιτυχία της δίκης, την επιτυχία της εργασίας του
δικηγόρου ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη και να γίνει και με παραχώρηση ή
μεταβίβαση ενός τμήματος του αντικειμένου της δίκης. Στην περίπτωση αυτή όμως
η αμοιβή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20 τοις εκατό του κερδισμένου ποσού της
δίκης.
Χάρη σε από το νόμο καθορισμένα κατώτατα όρια των αμοιβών δικηγόρων
εξασφαλίζεται μια ελάχιστη αμοιβή υπέρ των δικηγόρων. Αυτή η ελάχιστη αμοιβή
προστατεύεται και από το σύστημα της προκαταβολής των ελάχιστων ποσοστών
πριν από κάθε διαδικασία στο ταμείο του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου. Τα
ελάχιστα ποσοστά αμοιβών καθορίζονται μια φορά σε δύο έτη με υπουργική διαταγή
ενιαία για όλους τους δικηγόρους της Ελλάδας σε συγκεκριμένα ποσά ανάλογα με το
είδος της διαδικασίας. Επίσης υφίστανται από το νόμο καθορισμένα όρια προστασίας
για τις αμοιβές των δικηγόρων, οι οποίοι εργάζονται με πάγιες περιοδικές πληρωμές.
Υφίστανται και ανώτατα όρια των αμοιβών εν όψη της αρχής της αξιοπρέπειας της
επαγγελματικής τάξης και στο Άρθρο 281 του ΑΚ (κατάχρηση κατά την εξάσκηση
δικαιώματος).
Η αμοιβή επιτρέπεται να υπολογίζεται και βάση της αξία του αντικειμένου της
δικηγορικής δραστηριότητας, εφόσον ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του νόμου. Κάτα
την έγερση αγωγής π.χ. το ελάχιστο τέλος ανέρχεται σε 2% της αξίας του
αντικειμένου της δίκης.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από το 1998
επιτρέπεται κάθε δικηγόρος να καθορίζει την αμοιβή του για την παροχή συμβουλών
στους εντολείς του όχι μόνο βάση του αριθμού συμβουλών, όπως ρυθμίζεται στο
άρθρο 156 του „Κώδικα περί Δικηγόρων“, αλλά και σε βάση χρόνου. Το ύψος της
αμοιβής για την παροχή συμβουλών στην περίπτωση αυτή, εξαρτάται από τη
διάρκεια της συζήτησης για την παροχή συμβουλών. Για την περίπτωση αυτή
καθορίζεται το ελάχιστο ποσό της αμοιβής σε 20.000 δραχμές (= 64 ευρώ) ανά ώρα.
Αυτή η νέα δυνατότητα αποβλέπει στην υποστήριξη τόσο της παροχής νομικών
συμβουλών, όσο και της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ δικηγόρου και εντολέα.
Ευθύνη των δικηγόρων
Μοναδική βάση ευθύνης για την ευθύνη των δικηγόρων σύμφωνα με το Αστικό
Δίκαιο στην Ελλάδα είναι μετά από τη νομολογία και τη γραμματεία η διάταξη του
Άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου του ελληνικού ΚΠολΔ. Η διάταξη αυτή ρυθμίζει
την αγωγή αποκατάστασης έναντι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, γραμματέων
δικαστηρίων και διοικητών δικαστηρίων και είναι αποκλειστικά εφαρμόσιμη σε
σχέση με τις γενικές αρχές του ελληνικού Αστικού Δικαίου Αποζημίωσης, διότι
περιέχει μια ειδική ρύθμιση.
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Η ρύθμιση του Άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου του ελληνικού ΚΠολΔ
αποδεικνύεται σα δυσμενής για τους εντολείς (ευθύνη του μόνο από πρόθεση ή
βαριά περίπτωση αμέλειας, εξαμηνιαία παραγραφή, διεξαγωγή αποδείξεων ήδη κατά
την έγερση της αγωγής, απαγόρευση της έγερσης νέας αγωγής). Για το λόγο αυτό
μόνο σπάνια πια εγείρονται τέτοιες αγωγές στην Ελλάδα. Προς μειονέκτημα των
εντολέων δρα και το γεγονός, ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται επαγγελματική
ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους δικηγόρους (βλέπε όμως παρακάτω τα σχέδια
του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, να συνάψει μια ιδιωτική, συλλογική ασφαλιστική
σύμβαση για τα μέλη του).
Έως προ ολίγου κυριαρχούσες ασάφεια σχετικά με την ερώτηση, εάν το Άρθρο 8
του ελληνικού Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας καταναλωτών (νομική ευθύνη για
κάθε υπαιτιότητα σε παροχές υπηρεσιών, τριετής παραγραφή) ισχύει και για την
παροχή των υπηρεσιών του ελεύθερου επαγγέλματος των δικηγόρων. Το Ανώτατο
Δικαστήριο Αστικών Υποθέσεων της Ελλάδας (Άρειος Πάγος) αποφάσισε με την
απόφαση Αρ. 18 από το 1999, ότι η ρύθμιση του Νόμου 2251/1994 περί
Προστασίας καταναλωτών είναι ασυμβίβαστη με τη θέση των δικηγόρων ως „άμισθοι
Δημόσιοι λειτουργοί“ και ανεξάρτητα όργανα της απονομής δικαιοσύνης και ότι η
μόνη βάση ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών των δικηγόρων είναι τόσο ενώπιον
δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά η παραπάνω αναφερόμενη διάταξη του Άρθρου
73 του Εισαγωγικού Νόμου του ελληνικού ΚΠολΔ.
Ο έλληνας δικηγόρος ευθύνεται κατά το Ποινικό Δίκαιο, εάν προσβάλει τις
υποχρεώσεις εχεμύθειάς του (έγκλημα της απιστίας δικηγόρου). Για την παραβίαση
των γενικών υποχρεώσεων συμπεριφοράς, όπως τυποποιήθηκαν στους κανόνες
της επαγγελματικής τάξης των μεμονωμένων δικηγορικών συλλόγων, ευθύνεται ο
δικηγόρος απέναντι στον επαγγελματικό του σύνδεσμο. Η επιτήρηση της
συμπεριφοράς των δικηγόρων έγκειται στο "Διοικητικό Συμβούλιο" του αρμόδιου
δικηγορικού συλλόγου. 17
Το επονομαζόμενο "Πειθαρχικό Συμβούλιο" διεξάγει την πειθαρχική διαδικασία
έναντι των δικηγόρων σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και μπορεί να εκδώσει
χρηματικές ποινές και προσωρινή ή οριστική απόλυση του δικηγόρου από το
δικηγορικό σύλλογο. Έναντι της απόφασης αυτής του Πειθαρχικού Συμβουλίου
μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Ασφάλιση των δικηγόρων
Οι έλληνες δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι, να συνάψουν ασφάλεια σύνταξης με το
αρμόδιο κρατικό Ταμείο Νομικών και να πληρώνουν τις απαιτούμενες ετήσιες
συνεισφορές. Η εγγραφή σε αυτό το επονομαζόμενο „Ταμείο Νομικών“ είναι μια
προϋπόθεση για την καταχώρηση στα μητρώα δικηγόρων των αρμόδιων
δικηγορικών συλλόγων. Επίσης τα κρατικά Ταμεία Πρόνοιας είναι ανοιχτά για
όλους τους νομικούς.

17

Αποφάσεις: Εφετείο Αθηνών Αρ. 2627/1977 και άμεσα Άρειος Πάγος Αρ. 18/1999 στην: Ελλ. Δικ. 40 (1999),
σελ. 1290.
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Η υποχρέωση για επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν υφίσταται στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με μια νέα απόφαση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών έχει
δρομολογηθεί η σύναψη μια συλλογικής ασφαλιστικής σύμβασης (για όλα τα μέλη
αυτού του δικηγορικού συλλόγου) με μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η
ασφαλιστική σύμβαση αυτή θα περιέχει μια πρόσθετη ασφάλεια σύνταξης κι
υγείας (πρόσθετα στις ήδη υφιστάμενες), αλλά και μια επαγγελματική ασφάλιση
αστικής ευθύνης και μια ασφάλεια ζωής.
7. Δικηγορικές εταιρείες
Σύμφωνα με το Άρθρο 47 του ελληνικού Κώδικα περί Δικηγόρων δύο ή περισσότεροι
δικηγόροι επιτρέπεται να ιδρύων εταιρείες με στόχο την από κοινού προσφορά
νομικών υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται όμως η ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιρειών. Οι
δικηγορικές εταιρείες ρυθμίζονται λεπτομερώς στο Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 518 από
τις 5.10.1989 "Περί Δικηγορικών Εταιρειών". Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του
Διατάγματος αυτού οι δικηγορικές εταιρείες έχουν το σχήμα μια επαγγελματικής
εταιρείας του ελληνικού Αστικού Δικαίου. Η επονομαζόμενη „Αστικού Δικαίου
επαγγελματική εταιρεία των δικηγόρων“ είναι ικανή προς δίκαιο και δικαιοπραξία και
μοιάζει με τη γαλλική „société civile professionelle“. Το καταστατικό της εταιρείας
πρέπει να εγκριθεί από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και η έγκριση αυτή πρέπει
να δημοσιοποιηθεί. Η εταιρεία καταχωρείται στο μητρώο εταιρειών του δικηγορικού
συλλόγου και από τη στιγμή αυτή αναγνωρίζεται σα νομικό πρόσωπο. Η εταιρεία
ευθύνεται πάντοτε εις ολόκληρον με τους υπεύθυνους εταίρους για τις πράξεις, οι
οποίες ενεργούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης ή αντιπροσώπευσης της εταιρείας ή
τη μεταχείριση μιας νομικής υπόθεσης της εταιρείας.
Δεν επιτρέπεται δικηγορική εταιρεία περισσότερων τόπων· οι εταίροι πρέπει να
είναι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου.
Επίσης δεν επιτρέπονται εταιρείες περισσότερων επαγγελμάτων, με μέλη άλλων
επαγγελματικών τάξεων.
Σα μειονεκτήματα της ρυθμισμένης επαγγελματικής εταιρικής μορφής θεωρούνται οι
ελάχιστες δυνατότητες αυτοδιάθεσης των εταίρων και ο απαιτούμενος ελάχιστος
αριθμός 5 δικηγόρων για την ίδρυση της εταιρείας, ακόμη και σε δικηγορικούς
συλλόγους με λιγότερα από 300 μέλη. Επίσης η δικηγορική εταιρεία είχε ως προ
ολίγου μειονεκτήματα από φορολογική άποψη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν μόνο
πού λίγες τέτοιες εταιρείες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην πράξη οι περισσότεροι
έλληνες δικηγόροι συνεργάζονται σε από κοινού γραφεία ή εργάζονται σε
δικηγορικά γραφεία άλλων δικηγόρων σαν ελεύθεροι συνεργάτες ή σαν υπάλληλοι
δικηγόροι. Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο Αρ. 2753 από το 1999, τα καθαρά
κέρδη των δικηγορικών εταιρειών θα φορολογούνται από την 1.1.2000 με 25% (αντί
των έως τώρα ισχυόντων 35%). Η νέα αυτή ρύθμιση επιθυμεί να κάνει
ελκυστικότερη την επαγγελματική εταιρεία του διατάγματος 518/1989 για τους
δικηγόρους.
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Ο Ευρωπαίος δικηγόρος στην Ελλάδα
Ο έλληνας νομοθέτης υλοποίηση σε εθνική νομοθεσία την Οδηγία περί Παροχής
υπηρεσιών της ΕΚ από τις 22.3.1977 (77/249/ΕΟΚ) καθώς και την Οδηγία περί
Αναγνώρισης Πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ΕΚ από τις
21.12.1988 (89/48/ΕΟΚ). Πριν από λίγο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και η νέα
Οδηγία περί Εγκατάστασης για Δικηγόρους από τις 16.2.1998 (98/5/ΕΟΚ), η οποία
συμπληρώνει την Οδηγία περί Αναγνώρισης Πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων 18 . Έτσι ισχύει στην Ελλάδα μια περιορισμένη ελευθερία παροχής
υπηρεσιών και εγκατάστασης για δικηγόρους, οι οποίοι προέρχονται από τις χώρες
της ΕΕ. Οι εγκατάσταση των ευρωπαίων δικηγόρων έχει όμως διευκολυνθεί
σημαντικά μετά την υλοποίηση της νέας Οδηγίας.
Στο πλαίσιο της Ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ο ευρωπαίος δικηγόρος μπορεί
να αναλάβει μια προσωρινή εργασία στην Ελλάδα με τον επαγγελματικό
χαρακτηρισμό της χώρας προέλευσής του. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλει
τα έγγραφα δικαιοδοσίας του από τη χώρα προέλευσής του στον πρόεδρο του
αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη της
εργασίας του και να κοινοποιήσει το είδος και τη διάρκεια της προβλεπόμενης
εργασίας.
Ο αλλοδαπός δικηγόρος καταχωρείται τότε σε έναν κατάλογο, ο οποίος τηρείται σε
όλους τους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους για δικηγόρους της ΕΕ. Ο
ευρωπαίος δικηγόρος πρέπει σε κάθε παρουσία του ενώπιον δικαστηρίου να
συνεργάζεται με έλληνα δικηγόρο και να υποβάλλει στον πρόεδρο του δικαστηρίου
ένα πιστοποιητικό του ελληνικού δικηγορικού συλλόγου σχετικά με την τήρηση των
υποχρεώσεων του. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ η
„συνεργασία“ με τον έλληνα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να περιορίζει την ελευθερία
του ευρωπαίου δικηγόρου τόσο, ώστε να πρέπει να συνοδεύεται από τον έλληνα
δικηγόρο συνεχώς ή και μόνο σε είδη διαδικασιών, στα οποία δεν υπάρχει νομική
υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο (απαγόρευση των επονομαζόμενων „ρητρών
επιστατών“):
Στο πλαίσιο της Ελευθερίας εγκατάστασης υπάρχουν δύο διάφοροι τρόποι, για
την ανάληψη συνεχών δικηγορικών δραστηριοτήτων και για την πλήρη
ενσωμάτωση ενός ευρωπαίου δικηγόρου στο ελληνικό σώμα δικηγόρων.
Ένας πρώτος τρόπος δίδεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας περί Αναγνώρισης
Πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: όλοι οι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν
εκτελέσει μια τουλάχιστον τριετή νομική εκπαίδευση σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ
και κατέχουν ένα αντίστοιχο πτυχίο, επιτρέπεται, αφού λάβουν επιτυχώς μέρος σε
μια εξέταση καταλληλότητας να φέρουν τον τίτλο του έλληνα „Δικηγόρου“. Η
εξέταση καταλληλότητας λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο (τέλη Μαρτίου και
τέλη Σεπτεμβρίου) στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών. Η εξέταση αποτελείται από
ένα γραπτό και ένα προφορικό μέρος, πάντα σε ελληνική γλώσσα. Αντικείμενα
18
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εξέτασης του γραπτού μέρους είναι σαν υποχρεωτικά μαθήματα το Αστικό Δίκαιο
και ο ΚΠολΔ και ένα μάθημα της πρώτης ομάδας μαθημάτων επιλογής: Βάσεις
Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου ή Εμπορικό Δίκαιο. Αντικείμενα εξέτασης
του προφορικού μέρους είναι το μάθημα της πρώτης ομάδας μαθημάτων
επιλογής, το οποίο δεν επιλέχθηκε κατά τη γραπτή εξέταση, βάσεις του ελληνικού
Δικηγορικού Δικαίου και ένα μάθημα από τη δεύτερη ομάδα μαθημάτων επιλογής:
Βάσεις Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου ή βάσεις Εργατικού Δικαίου. Η
εξέταση καταλληλότητας μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές είναι επιθυμητό.
Ένας δεύτερος τρόπος δίδεται με την υλοποίηση της νέας Οδηγίας περί
Εγκατάστασης Δικηγόρων: Κάθε δικηγόρος, ο οποίος προέρχεται από ένα άλλο
κράτος-μέλος της ΕΕ, έχει το δικαίωμα, να ασκεί διαρκώς εργασίες δικηγόρου με τον
επαγγελματικό χαρακτηρισμό της χώρας προέλευσής του στην Ελλάδα. Στην
περίπτωση αυτή επιτρέπεται να παρουσιάζεται ενώπιον δικαστηρίου σε συμφωνία
με έναν έλληνα δικηγόρο. Η νομική εξίσωση του αλλοδαπού δικηγόρου με τους
έλληνες δικηγόρους είναι δυνατή, εάν μπορεί να αποδείξει μια "τουλάχιστον τριετή
ουσιαστική και τακτική δραστηριότητα στο κράτος προορισμού στο δίκαιο του
κράτους-μέλους αυτού". Τότε ο αλλοδαπός δικηγόρος απελευθερώνεται από την
εξέταση καταλληλότητας. Σαν „απόδειξη“ της τριετούς ουσιαστικής και τακτικής
δραστηριότητας ισχύουν, σύμφωνα με το ελληνικό κείμενο νόμου, αντίγραφα
δικαστικών αποφάσεων, αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων, έγγραφα, που
πιστοποιούν την παρουσία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, πρωτόκολλα από
διαδικασίες ενώπιον διοικητικών αρχών, πιστοποιητικό μιας σύμβασης δικηγόρου
(εντολή αντί αμοιβής). Ακόμη και ο αλλοδαπός δικηγόρος, ο οποίος ναι μεν
αποδεικνύει μια τριετή ουσιαστική και τακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά ήταν
ενεργός μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο ελληνικό δίκαιο, μπορεί να
λάβει άδεια δίχως να λάβει μέρος στην εξέταση καταλληλότητας, εάν μπορεί να
αποδείξει τις απαιτούμενες γνώσεις στο ελληνικό δίκαιο (π.χ. λαμβάνοντας μέρος σε
κύκλους εκπαίδευσης και σεμινάρια).
Προβλήματα στην ελληνική δικηγορική πρακτική προκαλεί η μακρά διάρκεια των
δικαστικών διαδικασιών. Οι απαιτήσεις για μια αποτελεσματικότερη και καλύτερα
οργανωμένη Δικαιοσύνη γίνονται όλο και πιο εντατικές 19 . Σαν απάντηση συζητείται
προς το παρόν στη νομοθετική διαδικασία μια μεταρρύθμιση του ελληνικού
Δικονομικού Δικαίου. Στόχος του νομοθέτη είναι κυρίως η επιτάχυνση των δικαστικών
διαδικασιών. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έχει επιτευχθεί με το
άνοιγμα μιας νέας οδού για την εξωδικαστική διαιτησία διαφορών: σύμφωνα με το
Άρθρο 6 του νόμου Αρ. 2479/1997 και Άρθρο 18 του νόμου Αρ. 2743/1999 οι
διάδικοι είναι υποχρεωμένοι σε μερικές διαφορές, να δοκιμάσουν έναν προδικαστικό
συμβιβασμό με τη βοήθεια των δικηγόρων τους. 20 Στην περίπτωση ενός επιτυχούς
συμβιβασμού η αντίστοιχη συμφωνία πιστοποιείται ενώπιον του δικαστηρίου και επί
αιτήσεως γίνεται εκτελεστός τίτλος.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού δικηγορικού σώματος είναι ο συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός δικηγόρων. Σαν λύση του προβλήματος αυτού προτείνεται η
19
20
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εισαγωγή ενός αριθμητικού περιορισμού στην παροχή αδειών για δικηγόρους. Οι
νομικές σπουδές γίνανε τον τελευταίο καιρό επίσης πιο δύσκολες, με τον ίδιο στόχο.
Επίσης προτείνεται μια εθελοντική έξοδος του δικηγόρου από το επάγγελμα, από μια
συγκεκριμένη ηλικία και πέρα, έναντι καταβολής μιας αρμόζουσας σύνταξης, σα
μέτρο κατά την υπερχείλιση του σώματος δικηγόρων στην Ελλάδα. Η ελεύθερη
εξάσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Ευρώπη, ειδικά μετά τη νέα Οδηγία
της ΕΕ, μπορεί να οξύνει το πρόβλημα της υψηλής πυκνότητας δικηγόρων
περαιτέρω, όμως μάλλον σε περιορισμένο βαθμό. Η ελληνική αγορά δικηγόρων είναι
σχετικά κλειστή· τα φράγματα της ιδιαίτερα εμπιστευτικής σχέσης μεταξύ δικηγόρου
και εντολέα και της ελληνικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστούν για
έναν αλλοδαπό δικηγόρο. Αναμένεται ο ελληνικός νομοθέτης στο εγγύς μέλλον να
ξεκινήσει μια πρωτοβουλία αλλαγής, για να μειώσει τον υψηλό αριθμό δικηγόρων και
να προσαρμόσει το ελληνικό Δικηγορικό Δίκαιο στις νέες συνθήκες της αγοράς και να
το διαμορφώσει πιο φιλελεύθερα.
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Η / Ο συμβολαιογράφος
Οι νομικές πηγές για το συμβολαιογράφο 21 είναι ο Ομοσπονδιακός Κανονισμός
Συμβολαιογράφων (BNotO), ο Υπηρεσιακός Κανονισμός Συμβολαιογράφων (DONot)
καθώς και ο Νόμος περί Σύνταξης Εγγράφων και, αφού το επάγγελμα του
συμβολαιογράφου δεν έχει ρυθμιστεί ενιαία στην Ομοσπονδία, οι διατάξεις των
μεμονωμένων ομοσπονδιακών κρατιδίων.
Ο συμβολαιογράφος είναι ως όργανο της απονομής της δικαιοσύνης ένας
ανεξάρτητος φορέας ενός δημόσιου αξιώματος (αυτού του συμβολαιογράφου), ο
οποίος επαγγέλλεται στη σύνταξη εγγράφων νομικών διαδικασιών π.χ. καθήκοντα
στον τομέα της εθελοντικής δικαιοδοσίας και της προληπτικής απονομής
δικαιοσύνης. Συμβολαιογράφοι διορίζονται από τις διοικήσεις δικαιοσύνης των
κρατιδίων σε περιορισμένο αριθμό. Πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα ανάληψης του
δικαστικού λειτουργήματος και να διατρέξουν μια τριετή θητεία υποψηφίου σα βοηθός
συμβολαιογράφου
Τα ακόλουθα στοιχεία χαρακτηρίζουν το συμβολαιογράφο:
• Μόνο ένας γερμανός υπήκοος επιτρέπεται να διοριστεί συμβολαιογράφος, και
μάλιστα από τη διοίκηση δικαιοσύνης του κρατιδίου, στο οποίο θα ασκήσει την
εργασία του,
• Ο συμβολαιογράφος διαθέτει την ικανότητα ανάληψης του δικαστικού
λειτουργήματος,
• Ο συμβολαιογράφος είναι ανεξάρτητο φορέας ενός δημοσίου αξιώματος στον
τομέα της προληπτικής απονομής δικαιοσύνης,
• Διορίζονται μόνο τόσοι συμβολαιογράφοι, όσοι απαιτούνται για μια τακτική
απονομή δικαιοσύνης (§ 4 BNotO),
• Περιφέρεια του αξιώματος ενός συμβολαιογράφου είναι η περιφέρεια εφετείου,
στην οποία έχει την επίσημη έδρα του (§ 10 BNotO). 22

Οι συμβολαιογράφοι οργανώνονται σε μια αντιπροσωπία επαγγελματικής τάξης, τους
συλλόγους συμβολαιογράφων των περιφερειών εφετείων. Αυτοί με τη σειρά τους
οργανώνονται στον Ομοσπονδιακό Σύλλογο Συμβολαιογράφων, την αντιπροσωπεία
συμφερόντων των συλλόγων συμβολαιογράφων.
Σύμφωνα με τις §§ 20-25 BNotO διακρίνονται τα ακόλουθα καθήκοντα του
συμβολαιογράφου:
• Σύνταξη εγγράφων (π.χ. κληρονομικές συμβάσεις, συμβάσεις οικοπέδων,
διαθήκες, γαμικά σύμφωνα, ιδρυτικά έγγραφα εταιρείας,
• Πιστοποιήσεις υπογραφών, αντίγραφα διαδικασιών (π.χ. εξέλιξη εταιρικών
21
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Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005; Gerhard
Kφbler: Juristisches Wφrterbuch. Fόr Studium und Ausbildung. 14. Auflage. Mόnchen 2007; Ferdinand Lutz/
Gabriela Greuling: Fachkunde fόr Rechtsanwalts und Notarfachangestellte. Haan-Gruiten 2006;
www.wikipedia.de; http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers: Meyers_Lexikon_online
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•
•
•
•
•

συγκεντρώσεων μια ΑΕ),
Φύλαξη εγγράφων,
Εκτέλεση κληρώσεων (π.χ. μετά από προκήρυξη επάθλου),
Ανάληψη διαμαρτυριών για επιταγές και συναλλαγματικές,
Διεξαγωγή εθελοντικών πλειστηριασμών,
Φύλαξη και παράδοση αντικειμένων αξίας 23 .

Σύνταξη εγγράφων νομικών περιστατικών από το συμβολαιογράφο μπορεί να
επιτάσσεται από το νόμο (π.χ. πωλήσεις οικοπέδων) ή να είναι εθελοντικά
συμφωνημένη από τους συμβαλλόμενους (π.χ. παροχή συμβουλών κατά τη σύνταξη
διαθήκης).
Κύριο καθήκον του συμβολαιογράφου είναι να συμβουλεύει τους συμβαλλόμενους
και να τους καταρτίζει σχετικά με τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους (λειτουργία
παροχής συμβουλών και κατάρτισης και προστασίας). Κατά την εξάσκηση του
αξιώματός του ο συμβολαιογράφος είναι αμερόληπτος παραστάτης των
συμβαλλόμενων· στο πλαίσιο της δραστηριότητας σύνταξης εγγράφων έχει απέναντί
τους καθήκοντα ελέγχου και υπόμνησης. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να διερευνήσει
τη θέληση των συμβαλλόμενων, να τους παρέχει νομικές συμβουλές, να ξεκαθαρίσει
την προκείμενη κατάσταση της υπόθεσης και να καταγράψει το αποτέλεσμα
κατανοητά και ξεκάθαρα. Σφάλματα και αμφιβολίες πρέπει να αποφεύγονται. Ο
συμβολαιογράφος επιτρέπεται να συντάσσει έγγραφα και εκτός του γραφείου του. Για
την εργασία του ο συμβολαιογράφος υπολογίζει έξοδα, τα οποία αποτελούνται από
τέλη και δαπάνες (§§ 140 κε. KostO). Συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να
συνάψουν επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης (§ 19 a BNotO). Οι
συμβολαιογράφοι ευθύνονται για την προσβολή των καθηκόντων του αξιώματός
τους. Υπόκεινται σε υπηρεσιακό έλεγχο από τον αρμόδιο πρόεδρο των
πρωτοδικείων και εφετείων καθώς και της διοίκησης δικαιοσύνης του κρατιδίου και
είναι οργανωμένοι σε συλλόγους συμβολαιογράφων.
Ο συμβολαιογράφος δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την παροχή της εργασίας του στη
σύνταξη εγγράφων δίχως να προβάλλει επαρκείς λόγους (π.χ. σύνταξη εγγράφου σε
ξένη γλώσσα). Ένας λόγος άρνησης είναι και η μεροληψία. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
ο συμβολαιογράφος αποκλείεται σύμφωνα με το νόμο από την άσκηση των
καθηκόντων του, π.χ.
•

Σε υποθέσεις του ίδιου του συμβολαιογράφου,

•

Σε
υποθέσεις
συζύγου
του/της,
πρώην
συζύγων,
αρραβωνιαστικιάς/αρραβωνιαστικού του/της, εγγύς συγγενών,

•

Σε υποθέσεις προσώπων, των οποίων είναι νόμιμος αντιπρόσωπος,

•

Σε υποθέσεις προσώπων, με τους οποίος έχει μια διαρκή υπηρεσιακή σχέση,
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της/του
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Υπάρχουν, λόγω ιστορικών δομών, διαφορετικά διαμορφωμένοι επαγγελματίες
συμβολαιογράφοι:

Μορφές του συμβολαιογράφου:
• Δικηγόρος-συμβολαιογράφος:
Ο δικηγόρος-συμβολαιογράφος είναι συμβολαιογράφος και δικηγόρος σε ένα
πρόσωπο (π.χ. στο Βερολίνο, τη Βρέμη, την Κάτω Σαξονία, το Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν).
• Αξιωματούχος-συμβολαιογράφος (συμβολαιογράφος δημόσιος υπάλληλος):
Τα συμβολαιογραφεία είναι κρατικές αρχές (Μπάντεν-Βυρτεμβέργη) Δημόσιοι
υπάλληλοι σύνταξης εγγράφων είναι δικαστές κληρονομίας και κτηματολογίου σε ένα
πρόσωπο.
Αξιωματούχοι-(δημόσιοι υπάλληλοι)-συμβολαιογράφοι υπάρχουν στην περιφέρεια
εφετείου της Καρλσρούης.
• Περιφερειακοί συμβολαιογράφοι:
Εδώ είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι συμβολαιογράφοι, που διαθέτουν την ικανότητα
ανάληψης του δικαστικού λειτουργήματος. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι σύνταξης
εγγράφων με καθήκοντα δικαστηρίου κληρονομίας, υπηρεσίας κτηματολογίου,
δικαστηρίου επιτροπείας
Αυτό το είδος
Στουτγάρδης.

συμβολαιογράφων

υπάρχει

στην

περιφέρεια

εφετείου

της

• Συμβολαιογράφος Ρηνανίας:
Εδώ ο συμβολαιογράφος ασκεί το επάγγελμα αυτό ελεύθερα και διορίζεται εφ όρου
ζωής (π.χ. Βαυαρία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σάαρ, Αμβούργο, ανατολικογερμανικά
κρατίδια.). 24
Το αξίωμα του συμβολαιογράφου λήγει με το τέλος του μήνα, στον οποίο
ολοκληρώνει το 70ο έτος ζωής (§ 48 a BNotO).
Ο συμβολαιογράφος στην Ελλάδα
Οι συμβολαιογράφοι στην Ελλάδα είναι αμίσθωτοι φορεία αξιώματος. Μετά από
επιτυχή δημόσια διαδικασία επιλογής διορίζονται σε κάποιον τόπο ως επίσημη έδρα
τους. Το κύριο καθήκον τους είναι η σύνταξη συμβάσεων, συμφωνιών, διαθηκών κτλ.
Η επαγγελματική τάξη ρυθμίζεται από τον Κώδικα περί Συμβολαιογράφων. Οι
συμβολαιογράφοι οργανώνονται σε συνδέσμους συμβολαιογράφων. 25
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Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005, S. 18.
25
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gre_de.htm
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το ρόλο του
δικηγόρου και του συμβολαιογράφου στην Ελλάδα και τη Γερμανία.
Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με το ρόλο του δικηγόρου και του
συμβολαιογράφου. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με
το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.
Διάρκεια
λεπτά
1-2
3-8

σε Περιεχόμενο διδασκαλίας

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.
Εισαγωγή στα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες
δικηγόρου
και
συμβολαιογράφου στη γερμανική
γλώσσα
Εισαγωγή στα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες
δικηγόρου
και
συμβολαιογράφου στην ελληνική
γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα
Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων
σε
ΜΙΑ
γλώσσα
(επιλογή από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)

9-13

14-20
21-28
29-40
41-60

81-90

- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για την ενότητα σχετικά με την Σημασία του δικηγόρου και συμβολαιογράφου
υπάρχουν μόνο σε περιορισμένη έκταση διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές. Ακόμη και
στα εκπαιδευτικά προγράμματα πλαίσια το θέμα αυτό αγγίζεται μόνο σύντομα, παρ’
ότι είναι κάποιας σημασίας στην καθημερινή εργασία δίγλωσσων δικηγορικών
γραφείων και συχνά πρέπει να απευθύνονται αιτήσεις στα μητρώα άλλων χωρών.
Συνιστάται η παρουσίαση μητρώων σαν παραδείγματα. Σημείο βάρους θα πρέπει να
είναι μητρώα online. Ο χειρισμός των μητρώων θα πρέπει να εξηγείται online σε
πραγματικό χρόνο.
Η προηγούμενη περιγραφή των γερμανικών και ελληνικών μητρώων μπορεί να
ληφθεί σα βάση για τη παροχή γνώσης και γνώσεων στους εκπαιδευόμενους.
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Ασκήσεις
Άσκηση 1)
Η βοηθός δικηγόρου Άννα Λάσπη εξακριβώνει εσφαλμένα για τον εντολέα κύριο
Μυλωνά ένα ραντεβού δικαστηρίου. Ο Μυλωνάς χάνει για το λόγο αυτό ένα ραντεβού
έφεσης. Η απόφαση, η οποία βαίνει εις βάρος του, οδηγεί σε υψηλή οικονομική
ζημιά. Ποιος πρέπει να αποζημιώσει τη ζημιά;
Λύση:
Ο δικηγόρος πρέπει να αποζημιώσει τον εντολοδότη του για τη ζημιά, που του
προκλήθηκε από την αμέλεια της βοηθού.
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Τεστ / αξιολόγηση

1) Κατονομάστε πέντε κεντρικά καθήκοντα ενός δικηγόρου
2) Ονομάστε τουλάχιστον δέκα υποχρεώσεις της επαγγελματικής τάξης, που
απορρέουν από το επάγγελμα του δικηγόρου
3) Δώστε τον ορισμό του όρου „βαθμός δικαιοδοσίας“:
4) Ποια είναι τα πέντε χαρακτηριστικά ενός συμβολαιογράφου;
5) Κατονομάστε επτά κεντρικά καθήκοντα ενός συμβολαιογράφου
6) Ποιες μορφές του συμβολαιογράφου γνωρίζετε;
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Λύσεις:

1) Το κεντρικό καθήκον του δικηγόρου είναι η δικαστική συνδρομή:
•

Προδικαστικές συμβουλές:
π.χ. μετά από συνδιάσκεψη με τους αντίδικους συνιστάται μια συγκεκριμένη
πράξη, τα πρώτα δικαστικά βήματα ακολουθούν μετά την απόρριψη της πράξης
αυτής

•

Δικαστική δραστηριότητα:
Ο δικηγόρος δρα π.χ. σα συνήγορος, σαν δικαστικός πληρεξούσιος ενώπιον του
δικαστηρίου

•

Εξωδικαστική δραστηριότητα:
Δραστηριότητες στο πνεύμα της νομικής πρόνοιας, προς αποφυγή διαφορών,
π.χ. συμβουλές κατά τη σύναψη συμβάσεων

•

Διαιτητική δραστηριότητα:
Εδώ οι δικηγόροι δραστηριοποιούνται σε διαιτητικά δικαστήρια, σε διαιτητικές
επιτροπές, σε επιτροπές διαμεσολάβησης

•

Περαιτέρω δραστηριότητες:
Διαχείριση περιουσίας, εκτέλεση διαθήκης, διαχείριση κληρονομίας, διαχείριση
πτωχεύσεων και συμβιβασμών, αναγκαστική διαχείριση, δραστηριότητα
καταπιστευματούχου

2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευσυνείδητη εξάσκηση του επαγγέλματός του
Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου
Δεν επιτρέπεται να παρακωλύει το δικαστή στην ανεύρεση του δικαίου
Δεν επιτρέπεται να υπηρετεί συνειδητά το άδικο
Δεν επιτρέπεται να κινείται από κερδοσκοπία
Δεν επιτρέπεται να μειοδοτεί απέναντι στους συναδέλφους του ή να απαιτεί
μέρισμα στην επιτυχία της δίκης
Πρέπει να πληροφορεί τον εντολοδότη του σχετικά με όλα τα σημαντικά μέτρα και
περιστατικά στην υπόθεση
Πρέπει να απορρίπτει την ανάληψη υποθέσεων, στις οποίες δραστηριοποιήθηκε
σα δικαστής, εισαγγελέας ή μέλος δημόσιων υπηρεσιών
Για κάθε υπόθεση, την οποία αναλαμβάνει, πρέπει να τηρεί ένα φάκελο χεριού, ο
οποίος πρέπει να φυλάσσεται για διάρκεια πέντε ετών (μετά το πέρας της
υπόθεσης)
Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας
Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας
Ο δικηγόρος πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης

3) Βαθμός δικαιοδοσίας είναι το τμήμα διαδικασίας της νομικής διαφοράς, για το
οποίο έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο δικαστήριο. Η διαδικασία ξεκινά ενώπιον του
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δικαστηρίου του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (π.χ. ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο,
διοικητικό δικαστήριο). Εφόσον αυτό προβλέπεται από το δικονομικό δίκαιο, η
διαδικασία μπορεί να φτάσει λόγω ένδικων μέσων σε δικαστήριο του δεύτερου ή
τρίτου βαθμού δικαιοδοσίας
4)
• Μόνο ένας γερμανός υπήκοος επιτρέπεται να διοριστεί συμβολαιογράφος, και
μάλιστα από τη διοίκηση δικαιοσύνης του κρατιδίου, στο οποίο θα ασκήσει την
εργασία του,
• Ο συμβολαιογράφος διαθέτει την ικανότητα ανάληψης του δικαστικού
λειτουργήματος,
• Ο συμβολαιογράφος είναι ανεξάρτητο φορέας ενός δημοσίου αξιώματος στον
τομέα της προληπτικής απονομής δικαιοσύνης
• Διορίζονται μόνο τόσοι συμβολαιογράφοι, όσοι απαιτούνται για μια τακτική
απονομή δικαιοσύνης (§ 4 BNotO),
• Περιφέρεια του αξιώματος ενός συμβολαιογράφου είναι η περιφέρεια εφετείου,
στην οποία έχει την επίσημη έδρα του (§ 10 BNotO).
5)
Σύμφωνα με τις §§ 20-25 BNotO διακρίνονται τα ακόλουθα καθήκοντα του
συμβολαιογράφου:
• Σύνταξη εγγράφων (π.χ. κληρονομικές συμβάσεις, συμβάσεις οικοπέδων,
διαθήκες, γαμικά σύμφωνα, ιδρυτικά έγγραφα εταιρείας,
• Πιστοποιήσεις υπογραφών, αντίγραφα διαδικασιών (π.χ. εξέλιξη εταιρικών
συγκεντρώσεων μια ΑΕ),
• Φύλαξη εγγράφων,
• Εκτέλεση κληρώσεων (π.χ. μετά από προκήρυξη επάθλου),
• Ανάληψη διαμαρτυριών για επιταγές και συναλλαγματικές,
• Διεξαγωγή εθελοντικών πλειστηριασμών,
Φύλαξη και παράδοση αντικειμένων αξίας
6)
• Δικηγόρος-συμβολαιογράφος:
Ο δικηγόρος-συμβολαιογράφος είναι συμβολαιογράφος και δικηγόρος σε ένα
πρόσωπο (π.χ. στο Βερολίνο, τη Βρέμη, την Κάτω Σαξωνία, το Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν).
• Αξιωματούχος-συμβολαιογράφος (συμβολαιογράφος δημόσιος υπάλληλος):
Τα συμβολαιογραφεία είναι κρατικές αρχές (Μπάντεν-Βυρτεμβέργη) Δημόσιοι
υπάλληλοι σύνταξης εγγράφων είναι δικαστές κληρονομίας και κτηματολογίου σε ένα
πρόσωπο.
Αξιωματούχοι-(δημόσιοι υπάλληλοι)-συμβολαιογράφοι υπάρχουν στην περιφέρεια
εφετείου της Καρλσρούης.
• Περιφερειακοί συμβολαιογράφοι:
Εδώ είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι συμβολαιογράφοι, που διαθέτουν την ικανότητα
ανάληψης του δικαστικού λειτουργήματος. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι σύνταξης
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εγγράφων με καθήκοντα δικαστηρίου κληρονομίας, υπηρεσίας κτηματολογίου,
δικαστηρίου επιτροπείας
Αυτό το είδος
Στουτγάρδης.

συμβολαιογράφων

υπάρχει

στην

περιφέρεια

εφετείου

της

• Συμβολαιογράφος Ρηνανίας:
Εδώ ο συμβολαιογράφος ασκεί το επάγγελμα αυτό ελεύθερα και διορίζεται εφ όρου
ζωής (π.χ. Βαυαρία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σάαρ, Αμβούργο, ανατολικογερμανικά
κρατίδια)
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
δικηγόρος
συμβολαιογράφος
δικηγόρος-συμβολαιογράφος
συμβολαιογράφος δημόσιος υπάλληλος
περιφερειακός συμβολαιογράφος
συμβολαιογράφος Ρηνανίας
υποχρεώσεις της επαγγελματική τάξης
βαθμός δικαιοδοσίας
δικηγορικό γραφείο
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