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
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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 τις διατάξεις για την υποχρέωση
εχεμύθειας ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Ιδιαίτερα
ασχολείται με επαγγέλματα του νομικού τομέα, μεταξύ αυτών και του εξειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού / συμβολαιογραφικού γραφείου.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
-

μια εισαγωγή στην έννοια της εχεμύθειας
πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα παράβασης της εχεμύθειας
πληροφορίες σχετικά με οριακές καταστάσεις εχεμύθειας
πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό διαφόρων καταστάσεων
μια συνοπτική εικόνα για την ιστορική εξέλιξη των διατάξεων σχετικά με την
υποχρέωσης εχεμύθειας.

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 διατάξεις για την υποχρέωση εχεμύθειας 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 “διατάξεις για την υποχρέωση εχεμύθειας” 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:
-

-

μια εισαγωγή στο θέμα καθώς και τον ορισμό της υποχρέωσης προς εχεμύθεια
πληροφόρηση σχετικά με την υποχρέωση προς εχεμύθεια (ιστορική αναδρομή,
εξέλιξη της υποχρέωσης προς εχεμύθεια) για τους εκπαιδευτές προκειμένου να
μεταφέρουν την εξειδικευμένη γνώση στους ειδικευόμενους
ασκήσεις
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-

συνοδευτικό υλικό και αρχεία
βιβλιογραφικές αναφορές

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 από τις πληροφορίες για την υποχρέωση για εχεμύθεια
στο γερμανικό και ελληνικό νομικό σύστημα, 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
κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
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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
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
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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
Το καθήκον εχεμύθειας (ή υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου)
είναι με την στενή έννοια η νομική υποχρέωση συγκεκριμένων επαγγελματικών
ομάδων να μην διαδίδουν εμπιστευμένα απόρρητα σε τρίτους. Η υποχρέωση αυτή
μπορεί να έγκειται τόσο σε φυσικά πρόσωπα (φορείς επαγγελματικού απορρήτου)
όσο και στους ίδιους τους δημόσιους φορείς του κράτους (το λεγόμενο υπηρεσιακό
απόρρητο), οι οποίοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια. Τα νομικά θεμέλια του
καθήκοντος εχεμύθειας είναι στο ελληνικό όπως και στο γερμανικό νομικό σύστημα
όμοια και βασίζονται στις ίδιες ιστορικές ρίζες του δικαίου.
Υπό ευρεία έννοια το καθήκον εχεμύθειας είναι και στις δύο χώρες στενά
συνδεδεμένο με την προστασία δεδομένων καθώς σε αυτό μπορούν να υπόκεινται
όχι μόνο εμπιστευμένα απόρρητα αλλά και προσωπικά και άλλα δεδομένα, όπως για
παράδειγμα τα εμπορικά απόρρητα. Επίσης εδώ βρίσκουν εφαρμογή στην Γερμανία
και στην Ελλάδα οι ευρωπαϊκές διατάξεις για την προστασία δεδομένων, την
προστασία της προσωπικότητας καθώς και την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας και την προστασία του copyright.
Κατά τον ορισμό ισχύει:
« Το καθήκον εχεμύθειας (ή υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου)
είναι με την στενή έννοια η νομική υποχρέωση συγκεκριμένων επαγγελματικών
ομάδων να μην διαδίδουν εμπιστευμένα απόρρητα. Η υποχρέωση τήρησης του
επαγγελματικού απορρήτου στη Γερμανία θεμελιώνεται αρχικά στο δικαίωμα
πληροφορικής αυτοδιάθεσης, το οποίο αναπτύχθηκε μέσω διαρκών νομολογιών του
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από το άρθρο 1 Ι σε συνδυασμό με το
άρθρο 2 Ι του Συντάγματος. Συγκεκριμένοι κανόνες δικαίου (στη Γερμανία το άρθρ.
203 του Ποινικού Κώδικα – παραβίαση προσωπικού απορρήτου), δεοντολογικοί
κανόνες για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (επαγγελματικά καθεστώτα),
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις συμβάσεων εργασίας αστικού δικαίου (Αστικός
Κώδικας) και το καθήκον εχεμύθειας για εργαζόμενους όσον αφορά σε εμπορικά
απόρρητα (άρθρ. 242 του Αστικού Κώδικα). Για δημοσίους υπαλλήλους υπάρχουν
περαιτέρω υποχρεώσεις. Στο κοινωνικό δίκαιο το άρθρ. 35 του Κοινωνικού Κώδικα Ι
προστατεύει τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία
είναι οι πληροφορίες τις οποίες ασφαλίσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κ.τ.λ. επιβάλλουν
στους ασφαλισμένους και αποδέκτες παροχών. Η παραβίαση του καθήκοντος
εχεμύθειας είναι σύμφωνα με το άρθρ. 203 του Ποινικού Κώδικα αξιόποινη πράξη
μόνο όταν γίνεται εκ προθέσεως και τιμωρείται με απειλή χρηματικής ποινής ή
κράτηση μέχρι και ενός έτους. Σε αυτά προστίθενται οι δεοντολογικές κυρώσεις όπως
επιπλέον χρηματικά πρόστιμα. Η παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να
είναι και από αμέλεια και θεμελιώνουν εν ανάγκη τις αξιώσεις αποζημίωσης του
ζημιωθέντος.» 1
Ιστορικά
Στην Γερμανία και στην Ελλάδα οι κανονισμοί για το καθήκον εχεμύθειας
επικαλούνται τη νομική παράδοση η οποία εμπεριέχεται ήδη στον όρκο του
1

Πηγή: Glossar Rechtsanwaltswesen, Συλλογή με κινητά φύλλα Βιβλιοθήκη Ομόσπονδου Κρατιδίου
Württemberg, Λέξη-κλειδί καθήκον εχεμύθειας, 5/2007.
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Ιπποκράτη

με

την

αυτοδέσμευση

για

εχεμύθεια:

“Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις
επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να
μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά“ 2
Ιπποκράτης ο Κώος (460 με 375 π.Χ.)
Σε νεότερη μετάφραση η πρόταση διαβάζεται και ως εξής:
„Όσα βλέπω και ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή πέρα από αυτήν, στη ζωή
των ανθρώπων δεν θα τα κοινοποιώ εφόσον δεν επιτρέπεται και θα τα θεωρώ
μυστικά.“
Στην αρχαία Ρώμη κατά τις συνελεύσεις κρεμούσαν ένα τριαντάφυλλο στην οροφή
υπενθυμίζοντας έτσι στους παρευρισκομένους το καθήκον της εχεμύθειας. Τον ίδιο
σκοπό είχε και το χαραγμένο τριαντάφυλλο στα εξομολογητήρια.: «sub rosa dictum» υπό του ρόδου λεγόμενο, πρέπει να μείνει μυστικό.
Στην Ελλάδα το τριαντάφυλλο αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο της εχεμύθειας, της
εσωτερικής αλληλεγγύης και της ψυχικής καθαρότητας. Στον αισθητικό τομέα το
ροδόνερο θεωρείται μέχρι σήμερα ως ιδιαίτερα καθαρό και απαλλαγμένο από
μολύνσεις και κακές επιρροές.
Καθήκον εχεμύθειας
Ο νομικός ορισμός στη Γερμανία είναι ο εξής:
«Από το άρθρ. 43α παρ. 2 αριθμ. 1, αριθμ. 2 του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί
Δικηγόρων και από το άρθρ. 2 παρ. 1 και παρ. 2 του επαγγελματικού καθεστώτος
των δικηγόρων προκύπτει ότι το καθήκον (του δικηγόρου) ανάγεται «σε όλα αυτά των
οποίων λαμβάνει γνώση κατά τη εκτέλεση του επαγγέλματός του».
Στην Ελλάδα το καθήκον εχεμύθειας προκύπτει εξαιτίας της υποχρέωσης που ισχύει
για τους κρατικούς υπαλλήλους και συνεργάτες του δικαστικού κλάδου για «τήρηση
των απορρήτων και εμπιστευμένων δηλώσεων, εγγράφων, στοιχείων και
συμβολαίων», σύμφωνα με το άρθρ. 22β, παρ. 4 κε του κανονισμού περί των
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και διοίκησης.
Συμπληρωματικά προστίθενται σε μεμονωμένες νομαρχίες, δηλαδή διοικητικές
περιφέρειες και περιοχές στην Ελλάδα, τοπικοί κανονισμοί οι οποίοι ωστόσο δεν
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλείσεις από τον ενιαίο ελληνικό κανονισμό. Ως
συμπλήρωση του κρατικού δικαίου στην Ελλάδα ισχύουν για τους εκπροσώπους της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας οι κανονισμοί περί τήρησης του απορρήτου της
εξομολόγησης και των σχετικών οδηγιών τήρησης εχεμύθειας για έγγραφα,
οικογενειακά βιβλιάρια και μητρώα της εκκλησίας. Οι κανονισμοί της εκκλησίας
αναλογούν όσον αφορά στο περιεχόμενο στους κανονισμούς στη Γερμανία. Στην
2

Πηγή: Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. Stuttgart: Hippokrates Verlag 4η έκδοση. 1983,
σελ. 15 (Μετάφραση από τα Αρχαία Ελληνικά), Stuttgart 1983.
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έννομη σχέση Γερμανίας Ελλάδας μπορούν να υπάρξουν επαφές με
εκκλησιαστικούς λειτουργούς σε υποθέσεις οικογενειακές και κληρονομικές, όταν
επιβάλλεται ο έλεγχος των βιβλίων και μητρώων της ελληνικής εκκλησίας.
Το καθήκον εχεμύθειας ισχύει για όλους, δηλαδή ακόμα και στην περίπτωση που
ένας δικηγόρος πρέπει να καταθέσει ο ίδιος του ως μάρτυρας ή όταν πρέπει να γίνει
κατάσχεση ή φορολογικός έλεγχος κατάστασης εις βάρος του.
Το καθήκον εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρ.43α παρ.3 αριθ.3 του γερμ.
Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων δεν αναφέρεται σε πασίδηλα και ασήμαντα
γεγονότα. Επειδή ο διαχωρισμός είναι πολύ δύσκολος, ο δικηγόρος και οι
συνεργάτες του αποφασίζουν πάντα σε περίπτωση αμφιβολίας υπέρ της εχεμύθειας.
Το καθήκον εχεμύθειας λόγω του άρθρ. 2 παρ. 2 του γερμ. Ομοσπονδιακού Κώδικα
περί Δικηγόρων δεν παύει με την λήξη της εκπροσώπησης αλλά συνεχίζει να ισχύει
για πάντα, ακόμα και μετά τον θάνατο του πελάτη (άρθρ. 203 παρ. 4 του γερμ.
Ποινικού Κώδικα)! Ο κανονισμός αυτός ισχύει έτσι και στην Ελλάδα όπου ισχύει το
αδιάκοπο καθήκον εχεμύθειας.
Μια ενδεχόμενη απαλλαγή κατά το θάνατο του πελάτη είναι δυνατή παρόλο τον
κανόνα, ότι το δικαίωμα σιωπής ισχύει πέρα από τον θάνατο του πελάτη και δεν
μεταβιβάζεται στους κληρονόμους. Το καθήκον εχεμύθειας ακυρώνεται μόνο στις
περιπτώσεις που κατονομάζονται στο άρθρ.2 παρ.3 του επαγγελματικού καθεστώτος
των δικηγόρων ή με προσωποπαγή δήλωση απαλλαγής του πελάτη. Από το
καθήκον εχεμύθειας προκύπτει για τους δικηγόρους δικαίωμα εχεμύθεια το οποίο
προστατεύεται κυρίως από το άρθρ. 53 παρ. 1 αριθ. 3 του γερμ. Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας) και το άρθρ. 97 του γερμ. Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (απαγόρευση κατάσχεσης).“ 3
Σκοπός του καθήκοντος
Στη Γερμανία και στην Ελλάδα το καθήκον εχεμύθειας υπηρετεί άμεσα κατά μια
στενή έννοια την προστασία του προσωπικού βιοχώρου και των απορρήτων
(ιδιωτική ζωή) ενός ατόμου το οποίο εμπιστεύεται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες ή συγκεκριμένους κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς τα απόρρητά του.
Σύμφωνα με αυτό, το καθήκον εχεμύθειας προστατεύει το δικαίωμα πληροφορικής
αυτοδιάθεσης, το οποίο στη Γερμανία έχει συνταγματική ισχύ και στην Ελλάδα είναι
θεμελιωμένο ως θεμελιώδες δικαίωμα. Το δικαίωμα πληροφορικής αυτοδιάθεσης, ως
δείγμα του συνολικού δικαιώματος της προσωπικότητας αναπτύχθηκε μέσω διαρκών
νομολογιών του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από το άρθρ. 1 παρ. 1
σε συνδυασμό με το άρθρ.2 παρ. 1 του Συντάγματος και διατυπώθηκε στη Γερμανία
πρώτη φορά το 1983 στη λεγόμενη απόφαση για την απογραφή του πληθυσμού (του
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου). Στην Ελλάδα, το απαραβίαστο του
ατόμου αποτελεί μέρος του συνταγματικού κειμένου και καταγράφεται στις
εκτελεστικές διατάξεις και τα υπομνήματα προς την περιφέρεια.

3

Απόσπασμα από aus τον πρόλογο της 3ης έκδοσης του βιβλίου "Berufs- und Vergütungsrecht für
die Anwaltschaft", εκδόσεις RAK Stuttgart, Stuttgart 2007.
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Στη Γερμανία ο νομοθέτης έχει ρυθμίσει το καθήκον εχεμύθειας με το σκληρότερο
μέσο που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή με την απειλή χρηματικής ποινής ή
στερητικής της ελευθερίας ποινής στο άρθρ. 203 του Ποινικού Κώδικα (παραβίαση
του ιδιωτικού απόρρητου).
Και στην Ελλάδα ισχύουν σε περίπτωση προσβολής του καθήκοντος εχεμύθειας
στερητικές της ελευθερίας ποινές, χρηματικές ποινές και αφαίρεση άδειας. Για
υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα υπάρχει η απειλή απώλειας
κοινωνικών αξιώσεων με την έννοια των μετέπειτα συνταξιοδοτικών παροχών.

Άλλες μορφές του καθήκοντος εχεμύθειας
Πέρα από αυτόν τον εκτενή ορισμό της εχεμύθειας σε ένα δικηγορικό γραφείο,
προκύπτουν και άλλα επίπεδα εχεμύθειας. Μπορεί για παράδειγμα στη Γερμανία
αλλά και στην Ελλάδα να αποτελεί κομμάτι μιας σύμβασης:
Εκτός αυτού μπορεί να προκύπτει άμεσα και έμμεσα καθήκον εχεμύθειας ως
πρόσθετη υποχρέωση από συμβάσεις αστικού δικαίου. Έτσι το καθήκον εχεμύθειας
προκύπτει για εργαζόμενους ως πρόσθετη υποχρέωση από την σύμβαση εργασίας
όσον αφορά σε επιχειρησιακά απόρρητα σύμφωνα για παράδειγμα με το άρθρ. 242
του γερμ. Αστικού Κώδικα (καλή πίστη). Τέτοιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από
γερμανικές συμβάσεις ισχύουν και στο ελληνικό δίκαιο.
Για τους φορείς δημόσιας εξουσίας όπως για παράδειγμα για τους Γερμανούς και
Έλληνες δημόσιους υπάλληλους το καθήκον υπηρεσιακής εχεμύθειας υφίσταται (στη
Γερμανία) βάση του άρθρ. 39 του δημοσιοϋπαλληλικού νόμου-πλαίσιο (BRRG) στους
δημοσιοϋπαλληλικούς κώδικες του ομόσπονδου κράτους και των κρατιδίων. Στο
γερμανικό κοινωνικό δίκαιο το άρθρ. 35 του Κοινωνικού Κώδικα Ι προστατεύει τα
λεγόμενα προσωπικά δεδομένα κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία είναι οι
πληροφορίες τις οποίες οι φορείς απόδοσης του Κοινωνικού Κώδικα επιβάλλουν
στους ασφαλισμένους και αποδέκτες παροχών.
Για τον τομέα της καθολικής εκκλησίας ο εκκλησιαστικός κώδικας Codex luris
Canonici (CIC) προστατεύει το δικαίωμα της προσωπικότητας με προστασία της
σφαίρας ιδιωτικού απορρήτου στον Κανόνα 220. Για συνεργάτες με συμβάσεις
εργασίας σύμφωνες με τις οδηγίες συμβάσεων εργασίας της γερμανικής οργάνωσης
Κάριτας (AVR), το άρθρ. 5 AVR ρυθμίζει το καθήκον εχεμύθειας ως ιδιαίτερο
υπηρεσιακό καθήκον. Η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία χρησιμοποιεί ως πρότυπο για
το καθήκον εχεμύθειας το εκκλησιαστικό δίκαιο και υιοθέτησε τους κανονισμούς του
Codex luris Canonici (ClC), το οποίο βρίσκεται στο πατριαρχείο της ορθόδοξης
εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.
Δεοντολογικοί κανόνες για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες ρυθμίζουν το
καθήκον εχεμύθειας για τον τομέα τους, π.χ. για τους Γερμανούς δικηγόρους το
άρθρ. 43α παρ. 2 του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων.
Έμμεσα το καθήκον εχεμύθειας υπηρετεί και την ίδια την λειτουργική ικανότητα
συγκεκριμένων επαγγελμάτων.
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•

Παράδειγμα: Όταν η παροχή συμβουλής μέσω π.χ. ενός ψυχολόγου θεραπευτή
εξαρτάται από μια σχέση εμπιστοσύνης, τότε αυτή μπορεί να υπάρξει μόνο αν ο
ασθενής μπορεί να βασιστεί στο ότι οι πληροφορίες που εμπιστεύεται στον
θεραπευτή δεν θα διαδοθούν αυθαίρετα.

Ο κύκλος προσώπων του καθήκοντος εχεμύθειας
Στην Γερμανία όπως και στην Ελλάδα το καθήκον εχεμύθειας αφορά μεταξύ άλλων
σε υπαλλήλους των ακόλουθων επαγγελμάτων:
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Υπάλληλοι θεραπευτικών επαγγελμάτων στην Γερμανία και στην Ελλάδα
όπως γιατροί, οδοντογιατροί, φαρμακοποιοί ή υπάλληλοι άλλου ιατρικού
επαγγέλματος, το οποίο απαιτεί εκπαίδευση που ρυθμίζεται από το κράτος.
Για παράδειγμα γενικοί νοσοκόμοι, νοσοκόμοι ηλικιωμένων προσώπων και
συνεργάτες της υπηρεσίας διάσωσης,
Επαγγελματίες ψυχολόγοι με επιστημονικές απολυτήριες εξετάσεις
αναγνωρισμένες από το κράτος ή με αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών και
πρακτικό έτος στην Ελλάδα,
Δικηγόροι (συμπεριλαμβανομένου των συμβούλων ευρεσιτεχνιών ή των
συνηγόρων),
Φορολογικοί σύμβουλοι, συμβολαιογράφοι,
Σύμβουλοι γάμου, οικογένειας, νέων, παιδαγωγικοί σύμβουλοι καθώς και
σύμβουλοι για θέματα εθισμού σε ένα συμβουλευτικό κέντρο αναγνωρισμένο
από το κράτος,
Μέλη ή υπάλληλοι αναγνωρισμένου συμβουλευτικού κέντρου σε θέματα
διαφωνίας εγκυμοσύνης στη Γερμανία,
Κρατικά αναγνωρισμένοι κοινωνικοί λειτουργοί και κοινωνικοί παιδαγωγοί στην
Γερμανία και στην Ελλάδα,
Συνεργάτες μιας επιχείρησης ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας, ατυχημάτων ή
ζωής ή ενός ιδιωτικού ιατρικού γραφείου συμψηφισμών στη Γερμανία και του
κρατικού τομέα κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων γραφείων
συμψηφισμών των εταιρειών τηλεφωνίας και παροχής ρεύματος καθώς και
των μετρητών φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
Δημόσιοι λειτουργοί όσον αφορά σε υπηρεσιακά απόρρητα που γνωρίζουν,
Άτομο το οποίο ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες σύμφωνα με το δικαίωμα
εκπροσώπησης προσωπικού στη Γερμανία ή στην Ελλάδα,
Εντολοδόχοι για την προστασία δεδομένων στη Γερμανία και στην Ελλάδα,
Βοηθοί των προαναφερθέντων υπαλλήλων. Στους βοηθούς ενός υπαλλήλου
των προαναφερθέντων επαγγελματικών ομάδων που έχουν το καθήκον
εχεμύθειας ανήκουν μόνο οι συνεργάτες εκείνοι οι οποίοι βοηθούν
συγκεκριμένα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα στην περίπτωση
των γιατρών, οι συνεργάτες για τον διακανονισμό ασθενών και της γραφικής
εργασίας, στους δικηγόρους οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι του δικηγορικού
γραφείου, στους βοηθούς διάσωσης οι νοσοκόμοι ασθενοφόρων και
σχολείων,
Άτομα τα οποία εργάζονται στους έχοντες το καθήκον εχεμύθειας «για να
προετοιμαστούν για το επάγγελμα». Για παράδειγμα εκπαιδευόμενοι,
ασκούμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Το καθήκον εχεμύθειας κατά την έννοια του γερμανικού άρθρ. 203 του Ποινικού
Κώδικα έχει πάντα ο ίδιος ο φορέας του απορρήτου και όχι η οργάνωση στην οποία
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εργάζεται. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως το καθήκον εχεμύθειας
έχει προσωπικό χαρακτήρα και ένα άτομο το οποίο προσβάλει το καθήκον
εχεμύθειας ευθύνεται ατομικά ακόμα και όταν πρόκειται για παραβίαση καθήκοντος
στα πλαίσια της σχέσης εργασίας.
Άρση ή μετριασμός του ποινικού καθήκοντος εχεμύθειας ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει
μέσω εντολής προϊσταμένου καθώς το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη ή του
προϊσταμένου δημόσιας υπηρεσίας δεν μπορεί να παρακάμψει ποινικούς
κανονισμούς. Αυτό ισχύει για την Γερμανία καθώς και για την Ελλάδα.
Λόγω της απαγόρευσης της αναλογίας στο γερμανικό ποινικό δίκαιο η λίστα δεν
μπορεί να επεκταθεί. Για παράδειγμα οι πρακτικοί θεραπευτές δεν υπάγονται στα
θεραπευτικά επαγγέλματα. Στα επαγγέλματα κοινωνικής βοήθειας δεν υπάγονται για
παράδειγμα οι πτυχιούχοι παιδαγωγοί και εκπαιδευτές. Αυτό σημαίνει πως
υπάλληλοι αυτών των επαγγελματικών ομάδων δεν πράττουν αξιόποινη πράξη σε
περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος εχεμύθειας. Εν τούτοις, οι υπάλληλοι αυτών
των επαγγελματικών ομάδων θα πρέπει να προσέχουν το καθήκον εχεμύθειας που
βασίζεται σε κανονισμούς της σύμβασης (εργασίας) ή άλλους. Στην Ελλάδα η
απαγόρευση της αναλογίας δεν υπάρχει σε αυτήν την μορφή. Το καθήκον εχεμύθειας
ισχύει για όλες τις αναφερθέντες επαγγελματικές ομάδες, ιδιαίτερα όμως για όλους
τους απασχολούμενους στον τομέα της δικαιοσύνης και στις δημόσιες υπηρεσίες.
Τι περιλαμβάνει το καθήκον εχεμύθειας;
Συχνά το καθήκον εχεμύθειας υφίσταται όσον αφορά σε πληροφορίες που έχουν
εκμυστηρευτεί στον έχοντα το καθήκον κατά την επαγγελματική του ιδιότητα ή με
άλλο τρόπο. Ο κανονισμός αυτός ισχύει στην Ελλάδα και τη Γερμανία στον ίδιο
βαθμό και χωρίς περιορισμούς.
Αυτό αφορά π.χ. στον ιατρικό και νομικό τομέα όλα τα δεδομένα και γεγονότα
προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ.
•
•
•
•
•
•

•

το γεγονός ότι γενικά έχει υπάρξει αγωγή ενός συγκεκριμένου ατόμου,
το είδος τραυματισμού ή ασθένειας,
τα περιστατικά δυστυχήματος, πορεία της νόσου κ.τ.λ.,
τα αποτελέσματα της εξέτασης, διαγνωστική και διάγνωση (πιθανότητας),
τα μέτρα που ληφθήκαν,
κάθε άλλη πληροφορία που έγινε γνωστή στον βοηθό κατά τη διάρκεια της
αγωγής (π.χ. κατάσταση κατοικίας και ζωής, εθισμοί, σεξουαλικές
προτιμήσεις, περιουσιακή κατάσταση, σωματική υγιεινή),
κάθε νομική συμφωνία, νομικά ερωτήματα ή ποινικές υποθέσεις και η πορεία
τους.

Αυτό ισχύει εφόσον οι λεπτομέρειες επιτρέπουν συμπέρασμα προς ένα συγκεκριμένο
άτομο το οποίο ταυτίζεται με αυτές και επίσης πέρα από το θάνατο του
ασθενούς/πελάτη.
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Προς ποιους ισχύει το καθήκον εχεμύθειας;
Το καθήκον εχεμύθειας ισχύει προς όλους. Ακόμα και συγγενείς του θιγόμενου
(ακόμα και ενός ανήλικου, όπου εδώ λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και η ικανότητα
προς διάκριση τα οποία στη Γερμανία ορίζονται στα 16 χρόνια και στην Ελλάδα στα
18), επαγγελματικοί συνάδελφοι και προϊστάμενοι του έχοντα το καθήκον εχεμύθειας,
εφόσον αυτοί δεν ασχολούνται οι ίδιοι με τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης,
οι φίλοι και συγγενείς του έχοντα το καθήκον, τα μέσα ενημέρωσης και ανάλογα με
νομικούς κανονισμούς: η αστυνομία, η εισαγγελική αρχή και το δικαστήριο.
Το καθήκον εχεμύθειας συνοδεύεται σε πολλές περιπτώσεις από το δικαίωμα
άρνησης μαρτυρίας στο δικαστήριο το οποίο μπορούν να επικαλεστούν οι έχοντες το
καθήκον εχεμύθειας (στη Γερμανία π.χ. το άρθρ. 53 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
σε ποινική δίκη ή το άρθρ. 383 του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας σε πολιτική δίκη).
Το καθήκον εχεμύθειας ισχύει επίσης, και αυτό αποτελεί σημαντική υπόδειξη για τους
νεαρούς μαθητευομένους, προς τη λεγόμενη «καλύτερη φίλη» ή τον «καλύτερο
φίλο», τον σύντροφο, τους γονείς ή συγγενείς. Οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι σε
ενδεχόμενα ερωτήματα να τονίσουν σε συγγενείς και φίλους το καθήκον εχεμύθειας
και να θέσουν αυτό ως το λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες.
Το καθήκον εχεμύθειας ισχύει επίσης και σε ανεπίσημα ερωτήματα προς «δημόσιους
λειτουργούς», για παράδειγμα προς δημάρχους, τοπικούς αρχηγούς ή εκπροσώπους
της εκκλησίας οι οποίοι μπορούν συχνά σε γιορτές ή εκκλησιαστικές αργίες να
απευθυνθούν στους μαθητευομένους με ανάλογα ερωτήματα.
Οι μαθητευόμενοι έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να απευθύνονται απευθείας
στον προϊστάμενο ή εκπαιδευτή τους όταν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει σε
περιπτώσεις αμφιβολίας να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή πολύ συχνά από ότι
πολύ σπάνια.
Πότε όμως μπορεί ή πρέπει να δίνονται πληροφορίες;
Στο γερμανικό όπως και στο ελληνικό δίκαιο υπάρχουν διατυπωμένες περιπτώσεις
στις οποίες παρόλο το καθήκον εχεμύθειας, επιτρέπεται να δοθούν πληροφορίες. Και
για τις δύο χώρες ισχύει ότι πληροφορίες μπορούν να δοθούν όταν…
•

... υπάρχει ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου
Παραδείγματα: Στη σύμβαση αγωγής η οποία καταρτίστηκε με τον ιατρό ή το
νοσοκομείο ο ασθενής δίνει τη συγκατάθεσή του ότι δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα μπορούν να δοθούν για συμψηφιστικούς σκοπούς.
Οι ιδιωτικές ασφαλίσεις ασθενείας και ζωής απαιτούν κατά κανόνα στην
πρόταση ασφάλισης μια γενική απαλλαγή των θεραπόντων γιατρών από το
καθήκον εχεμύθειας.

•

... Υπάρχει συνεπαγόμενη (σιωπηρή ή εικαζόμενη)συναίνεση
Παραδείγματα: Η υπηρεσία διάσωσης βρίσκει έναν αναίσθητο ασθενή ο
οποίος ενδεχομένως έχει πέσει θύμα ληστείας. Η αστυνομία μπορεί να
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ειδοποιηθεί.
Στα πλαίσια αλλαγής προσωπικού στο νοσοκομείο δίνονται τα δεδομένα του
ασθενούς στους ιατρούς και νοσοκόμους της επόμενης βάρδιας.
•

... όταν υπάρχει νόμιμο καθήκον πληροφόρησης, π.χ. προς τους φορείς
κοινωνικής παροχής ή σύμφωνα με τον νόμο προστασίας κατά των
λοιμώξεων
Παράδειγμα: Τα νοσοκομεία οφείλουν να δώσουν στο νόμιμο ασφαλιστικό
ταμείο ασθένειας συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του
ασθενούς (άρθρ. 301 του Κοινωνικού Κώδικα V). Προς τις ιατρικές υπηρεσίες
των ασφαλίσεων ασθένειας υφίστανται περαιτέρω υποχρεώσεις ενημέρωσης.

•

... σε κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο σύμφωνα με το άρθρ. 34 του
Ποινικού Κώδικα.
Όταν απειλείται με συγκεκριμένο τρόπο ένα έννομο αγαθό ανώτερης αξίας
τότε η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας δεν είναι παράνομη. Η
αποκάλυψη των απορρήτων είναι επιτρεπτή μόνο όταν από τη στάθμιση των
αγαθών προκύπτει ότι η παραβίαση του απορρήτου είναι εύλογη και
κατάλληλη να αποτρέψει τον απειλούμενο κίνδυνο ΚΑΙ ότι το έννομο αγαθό
που πρέπει να προστατευθεί υπερέχει σημαντικά του έννομου αγαθού που
έχει προσβληθεί (ρήξη της εμπιστοσύνης!).
Παράδειγμα: Όταν γίνετε δημόσια κριτική εις βάρος μιας επιβλέπουσας
δημόσιας αρχής (κοινωνική λειτουργός) στον τύπο, τότε μπορεί η παραβίαση
του καθήκοντος εχεμύθειας να είναι δικαιολογημένη. Η στάθμιση των αγαθών
πρέπει να οδηγήσει στο αποτέλεσμα ότι η προστασία του δημόσιου κύρους
της δημόσιας αρχής και της κοινωνικής λειτουργού δικαιολογούν τη ρήξη της
εμπιστοσύνης. Αυτό ισχύει κυρίως όταν οι ισχυρισμοί είναι λανθασμένοι.
Ωστόσο η κοινωνική λειτουργός μπορεί να φανερώσει μόνο τα δεδομένα
εκείνα που αποκαθιστούν το δημόσιο κύρος (εντολή του προσήκοντος).
Περαιτέρω παραδείγματα: Ένας γιατρός αμύνεται σε ποινική δίκη ενάντια στην
υπόνοια λανθασμένης θεραπείας. Πρέπει να αποκρούσει αξιώσεις
αποζημίωσης ή να επιβάλει τις δικές του αξιώσεις αμοιβής επειδή ο ασθενής
δεν πληρώνει οικιοθελώς.
Σύμφωνα με το άρθρ. 34 του Ποινικού Κώδικα δεν υπάρχει γενικά καμία
υποχρέωση αποκάλυψης αλλά μόνο το δικαίωμα αποκάλυψης. Κατ’ εξαίρεση
ωστόσο μπορεί να υφίσταται υποχρέωση αποκάλυψης όταν υπάρχει οξεία και
άμεση απειλή της ζωής ή της υγείας ενός ανθρώπου και η αποκάλυψη μπορεί
να αποτρέψει περαιτέρω ζημιά.
Παράδειγμα: Η περιφερειακή κοινωνική λειτουργός μιας υπηρεσίας ανηλίκων
διαπιστώνει κατά μια κατ’οίκον επίσκεψη παραμέληση ανηλίκου με κίνδυνο για
τη ζωή του. Οι γονείς του παιδιού αδυνατούν λόγω οξείας δηλητηρίασης από
ναρκωτικές ουσίες να φροντίσουν το παιδί τους. Η υπηρεσία διάσωσης και
ενδεχομένως η αστυνομία πρέπει να κληθούν.
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•

... σχεδιάζεται σοβαρή ποινική πράξη για την οποία υπάρχει σύμφωνα με το
άρθρ. 138 του Ποινικού Κώδικα υποχρέωση αναγγελίας.
Στην

περίπτωση

αυτή

υπάρχει

υποχρέωση

αποκάλυψης!

Παράδειγμα: όταν ο γιατρός κατά τη διάρκεια της αγωγής ενός ασθενούς
λαμβάνει γνώση μιας μελλοντικής έκθεσης άλλων ατόμων σε κίνδυνο επειδή ο
ασθενής π.χ. ανήγγειλε μια δολοφονία, τότε οφείλει ο γιατρός να μεταφέρει την
πληροφορία αυτή.
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Κυρώσεις και ποινές για παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας
Η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας είναι υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 203
του Ποινικού Κώδικα αξιόποινη πράξη στη Γερμανία και τιμωρείται με την απειλή
χρηματικής ποινής ή κράτησης μέχρι ενός έτους. Το επαγγελματικό δίκαιο
συγκεκριμένων επαγγελμάτων απειλεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, στη Γερμανία π.χ. στο άρθρ. 3 παρ. 3 του
Κώδικα Ψυχοθεραπευτών. Σε αυτά προστίθενται και οι δεοντολογικές κυρώσεις
όπως χρηματικά πρόστιμα. Η παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων όπως της
εργασιακής και υπαλληλικής σχέσης μπορεί να οδηγήσει σε εργατικές κυρώσεις
μέχρι και σε απόλυση.
Στην Ελλάδα η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας απειλείται με ποινή κράτησης
και χρηματική ποινή, απόλυση από τη δημόσια υπηρεσία με απώλεια όλων των
σχετικών κοινωνικών παροχών, αφαίρεση άδειας ή ακόμα και απαγόρευση άσκησης
επαγγέλματος.
Παράδειγμα εργατικό δίκαιο
Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί εχεμύθεια για όλα τα επαγγελματικά και
επιχειρησιακά περιστατικά των οποίων έλαβε γνώση μέσω της δραστηριότητάς του ή
με άλλο τρόπο.
Όλα τα παραστατικά της επιχείρησης καθώς και έγγραφες αποτυπώσεις των
επαγγελματικών περιστατικών πρέπει να μεταχειρίζονται ως ιδιοκτησία του εργοδότη
και να παραδοθούν σε αυτόν το αργότερο με τη λήξη της σχέση εργασίας.
Απαγορεύεται στον εργαζόμενο η αυθαίρετη επεξεργασία και χρήση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (απόρρητο των δεδομένων).Στη Γερμανία και στην Ελλάδα
το απόρρητο των δεδομένων συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λήξη της
δραστηριότητας.
Ο εργαζόμενος οφείλει λοιπόν και στις δύο χώρες να τηρήσει το απόρρητο της
επιχείρησης και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.
Ο εργαζόμενος υποβάλλει έπειτα από εντολή του προϊσταμένου του έκθεση για τα
αποτελέσματα της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως και για τις
παρατηρήσεις
που
έχει
κάνει
κατά
τη
δραστηριότητά
του
αυτή.
Κατά την ύπαρξη της σχέσεως εργασίας ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος βάση
της υποχρέωσης πίστης απέναντι στον εργοδότη να διαφυλάσσει επιχειρησιακά και
επαγγελματικά απόρρητα και να προσέχει να μην λάβουν τρίτοι αυθαίρετα γνώση
αυτών των απορρήτων. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να τηρήσει εχεμύθεια και για
περιστατικά από τον προσωπικό χώρο του εργοδότη ή άλλων εργαζομένων τα οποία
τους θίγουν ιδιαίτερα και των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια της δραστηριότητάς
του.
Εάν ο εργαζόμενος παραβιάσει το καθήκον εχεμύθειας μπορεί να γίνει ακόμα και
υπόχρεος αποζημίωσης. Με τη λήξη της σχέσης εργασίας λήγει κατά βάση και το
καθήκον εχεμύθειας εκτός εάν ο εργαζόμενος απέκτησε τις γνώσεις του με παράνομο
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και ανήθικο τρόπο ή εάν η μετάδοση των γνώσεων του αποτελεί ανεπίτρεπτη πράξη
ανταγωνισμού με την έννοια του γερμανικού άρθρ. 1 του νόμου περί αθεμίτου
ανταγωνισμού ή προξένηση ζημιάς με πρόθεση.
Επίσης το καθήκον εχεμύθειας μπορεί στη σύμβαση εργασίας να παραταθεί και μετά
τη λήξη της σχέσης εργασίας μέσω της λεγόμενης συμφωνίας εχεμύθειας. Ωστόσο
αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο που υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού για τον
εργαζόμενο στην επαγγελματική του εξέλιξη. Ο κανονισμός αυτός ισχύει για τη
Γερμανία όπως και για την Ελλάδα.
Επίσης η συμφωνία δε θα πρέπει να αποτελεί καταστρατήγηση των νόμιμων
διατάξεων περί της μετασυμβατικής απαγόρευσης άσκησης ανταγωνισμού. Αυτό
σημαίνει πως δεν επιτρέπεται να γίνονται συμφωνίες οι οποίες δεν μπορούν
μετέπειτα να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες ρυθμίσεις. Μια τέτοια
καταστρατήγηση μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει όταν επιβάλλεται απαγόρευση
άνευ αποζημίωσης στον εργαζόμενο να χρησιμοποιήσει μετά τη λήξη της σχέσεως
εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο τα ονόματα και διευθύνσεις των πελατών. Για τους
μηχανικούς έχει επίσης σημασία το καθήκον εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρ. 24
παρ. 2 του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου για τις εφευρέσεις εργαζομένων. Το
απόρρητο των δεδομένων διαφυλάσσεται στην Γερμανία και στην Ελλάδα αλλά και
στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο κατά τη διάρκεια αλλά
και μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας. 4
Δόλια αποσιώπηση
Πρέπει να σημειωθεί ότι το καθήκον εχεμύθειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με
σκοπό την αποσιώπηση δυσάρεστων αληθειών ή άλλων στοιχείων τα οποία θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμα στο χειρισμό μιας υπόθεσης ή στη διαλεύκανση ενός
περιστατικού. Ακόμα και οι γνώσεις που έχουν οι συνεργάτες ενός δικηγορικού
γραφείου και οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες για μια υπόθεση ή κάποιο
περιστατικό πρέπει να ειπωθούν, ακόμα και όταν η προέλευση των πληροφοριών
προκαλούν ντροπή και δυσαρέσκεια σε κάποιο άτομο. Σε περίπτωση που γίνετε
εσκεμμένη αποσιώπηση στοιχείων ή το καθήκον εχεμύθειας χρησιμοποιείται ως
πρόφαση για απόκρυψη στοιχείων τότε μπορεί η αποσιώπηση να αποτελέσει και
αξιόποινη πράξη. Στην νομική αντίληψη μιλάμε τότε για «δόλια αποσιώπηση».

4

Πηγή: Musteranstellungsvertrag des VDI, Verband Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 2007.
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Συγγενικοί κλάδοι δικαίου
Κανονισμοί για την τήρηση εχεμύθειας βρίσκονται και σε άλλες νομικές πράξεις στη
Γερμανία και στην Ελλάδα και στους οποίους μπορούν να αναφερθούν σε ζητήματα
οι καταρτιζόμενοι:
•
•
•
•
•

Απόρρητο της εξομολόγησης
Προστασία των δεδομένων
Απόρρητο
Συμφωνία μη αποκάλυψης
Ατομική προστασία των δεδομένων
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας Εχεμύθεια / Καθήκον Εχεμύθειας είναι η μετάδοση
βασικών γνώσεων για το θέμα του καθήκοντος εχεμύθειας και της τήρησης
εχεμύθειας όσον αφορά σε δεδομένα και περιστατικά εντός των δικηγορικών
γραφείων και συμβολαιογραφείων της Γερμανίας και της Ελλάδας. Η απόδοση των
γνώσεων και των πρακτικών συμβουλών για την εχεμύθεια στις καθημερινές
δικηγορικές εργασίες γίνεται στην γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
Γνώση του ορισμού καθήκον εχεμύθειας
Γνώση του ιστορικού υπόβαθρου στην Ελλάδα και τη Γερμανία
Γνώση του νομικού πλαισίου του καθήκοντος εχεμύθειας στην Γερμανία και
την Ελλάδα
Γνώση των νομικών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από
πλευράς ιδιωτικού δικαίου για τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου και που
οφείλουν να τηρηθούν.
Γνώση των πιθανών ποινών σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος
εχεμύθειας
Πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης ευαίσθητων πληροφοριών
στην καθημερινότητα
Πρακτικές ασκήσεις
Πρακτικές συμβουλές συμπεριφοράς σε περιπτώσεις αμφιβολίας
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά στο θεματικό τομέα του καθήκοντος εχεμύθειας
Κρίσιμο είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν μια αντίληψη για την ανάγκη
εχεμύθειας στον επαγγελματικό τους τομέα. Θα πρέπει να μεταδοθεί η γνώση των
κινδύνων που προκύπτουν για το ίδιο το άτομο αλλά και για τρίτους όταν
παραβιάζεται το καθήκον εχεμύθειας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η σημείωση ότι η
εχεμύθεια ισχύει γενικά και ιδιαίτερα προς τα μέλη της οικογένειας, φίλες, φίλους και
συγγενείς.
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 τις αναφορές στην εχεμύθεια. Νέο
στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην
Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Ο διδακτικός στόχος εδώ είναι να ισχύει
πλήρως το καθήκον εχεμύθειας και στις δύο χώρες και να τιμωρούνται ποινικά οι
παραβιάσεις.
Σημαντικό είναι να μεταδοθεί στους καταρτιζόμενους το αίσθημα ευθύνης για τα
υπηρεσιακά μυστικά και εμπιστευμένες πληροφορίες. Αυτό ισχύει πέρα από
ενδεχόμενες συζητήσεις μεταξύ φίλων και για συζητήσεις με καταρτιζόμενους του
ίδιου έτους από άλλα δικηγορικά γραφεία. Θα μπορούσε να πρόκειται για τον
αντίπαλο δικηγόρο και έτσι να δοθούν έμμεσα εμπιστευτικές πληροφορίες. Συνολικά
θα πρέπει να μεταδοθεί στους καταρτιζόμενους μια ευρεία συνείδηση των κινδύνων.
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Χρονοδιάγραμμα
Αυτό το module αποτελείται από μία θεματική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Το
module αυτό μπορεί να επαναληφθεί όπως επίσης το κομμάτι των ασκήσεων μπορεί
να τροποποιηθεί.
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2
3-8

Περιεχόμενο
Καλωσόρισμα στην ελληνική και
γερμανική γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα της εχεμύθειας
με ορισμό και ιστορική αναδρομή
στη γερμανική γλώσσα

Υλικό

-

Ενημερωτικό υλικό
για τον εκπαιδευτή
σε αυτή τη θεματική
ενότητα

9-13

Εισαγωγή στο θέμα της εχεμύθειας
με ορισμό και ιστορική αναδρομή
στην ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τον εκπαιδευτή
σε αυτή τη θεματική
ενότητα

14-20

Επισήμανση νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων στη
γερμανική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τον εκπαιδευτή
σε αυτή τη θεματική
ενότητα

21-28

Επισήμανση νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων στην
ελληνική γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τον εκπαιδευτή
σε αυτή τη θεματική
ενότητα

29-40

Ερωτήσεις και απαντήσεις
αντίστοιχα στην ελληνική και
γερμανική γλώσσα
Ασκήσεις σε εξειδικευμένα
παραδείγματα στη γερμανική
γλώσσα

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

41-60

61-75

Ασκήσεις σε εξειδικευμένα
παραδείγματα στην ελληνική
γλώσσα

76-80

Συζήτηση των λύσεωναποτελεσμάτων σε ΜΙΑ γλώσσα (η
επιλογή της γλώσσας γίνεται από
τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση,
αξιολόγηση, περίληψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα η επιλογή της γλώσσας
γίνεται από τον εκπαιδευτή)

81-90
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Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές
Για το module της υποχρέωσης για εχεμύθεια υπάρχει μόνο περιορισμένο
εκπαιδευτικό υλικό (για τους εκπαιδευτές). Στο συννημένο θα βρείτε περισσότερες
πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να μοιράσετε.
Κρίνεται σκόπιμο στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία να δοθεί το κείμενο του
νόμου.
§ 203 StGB (απόσπασμα)
(1)

Όποιος μαρτυρεί ένα ξένο μυστικό, φανερώνει ένα μυστικό το οποίο έχει
σχέση με τη προσωπική ζωή ενός ατόμου ή μίας επιχείρησης από τη θέση
του….
1. ...
2. ...
3. δικηγόρου, δικηγόρου ευρεσιτεχνιών, συμβολαιογράφου, υπερασπιστή σε
μία νομική διαδικασία,
4. ...
5. ...
6. ...
του οποίου του έχουν εκμυστηρευτεί ή το οποίο μυστικό του έχει γινει γνωστό
με κάποιο τρόπο, τιμωρείται με στέρηση της ελευθερίας έως ένα έτος ή με
χρηματικό πρόστιμο.

(2)
(3)

...
Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 και οι βοηθοί αυτών θα έχουν τις ίδιες κυρώσεις.

Ο δικηγόρος ή οι συνεργάτες του δεν μπορούν να υποχρεωθούν να μαρτυρήσουν
κάποιο μυστικό ή κάποια δεδομένα που τους έχουν εκμυστηρευτεί. Για τους
δικηγόρους και τους συνεργάτες τους υπάρχει στη Γερμανία το δικαίωμα άρνησης
μαρτυρίας σύμφωνα με „383 I 6 ZPO und § 53 I 3 stopp“.
Προτείνεται επίσης να μοιραστεί και η ακόλουθη συμπληρωματική πληροφορία:
“Είναι κατανοητό ότι ιδιαίτερα οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται μία πίεση λόγω του ότι
κατακλύζονται με νέες πληροφορίες στα πλαίσια του επαγγέλματος που έχουν
επιλέξει και επιθυμούν να συζητήσουν με τους γονείς τους, τους φίλους, ή τους
γνωστούς τους τις εμπειρίες τους αυτές. Εάν αυτό συμβεί χωρίς τη αναφορά
ονομάτων και χωρίς να αναφερθούν λεπτομέρειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα
την αναγνώριση συγκεκριμένων ατόμων δεν παραβαίνει η συζήτηση αυτή την
υποχρέωση για εχεμύθεια. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται σε συζητήσεις ανάμεσα σε
εκπαιδευόμενους μια που ο συνομιλητής υπάρχει πιθανότητα να έχει εκπαιδευτεί
στον δικηγόρο του αντιδίκου και ως εκ τούτου να αναγνωρίσει και χωρίς την αναφορά
ονομάτων ή λεπτομερειών την όλη υπόθεση.“ 5

5

Πηγή: Derer, Von Geisau-Mühle: Fachkunde für Rechtsanwaltsfachangestellte, Troisdorf 2007,
S. 32.
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Ασκήσεις
Οι ακόλουθες ασκήσεις μπορούν να δοθούν στους εκπαιδευόμενος ή με μορφή
ατομικών ασκήσεων ή με μορφή ομαδικών ασκήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν για
κάθε άσκηση 10-15 λεπτά χρόνο στη διάθεση τους. Στόχος είναι με μια σύντομη
αιτιολόγηση να εξηγήσουν πως σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποφασίζουν και
την απόφαση τους αυτή καθώς και την ενέργεια που προκύπτει από αυτή να την
αιτιολογήσουν.
Άσκηση 1:
Στα πλαίσια μίας υπόθεσης που χειρίζεστε για τον διευθυντή σας βρίσκονται τα
χαρτιά μιας οικογένειας στα χέρια σας η οποία έχει κάποια μακρινή συγγενική σχέση
με τη δική σας οικογένεια. Στα χαρτιά αυτά εμφανίζονται πληροφορίες για ένα
διαζύγιο, και διαφωνίες σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών. Αυτό το διαζύγιο όπως
μπορείτε να θυμηθείτε ήταν τότε στο επίκεντρο των συζητήσεων των γονέων σας και
των φίλων τους. Τα έγγραφα αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα μίας νέας αντικειμενικής
οπτικής γωνίας του θέματος. Συμπεραίνετε ότι τα άτομα αυτά τα οποία είχαν
κατηγορηθεί από τη πλειοψηφία των ανθρώπων τελικά είχαν συμπεριφερθεί όντως
σωστά. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν είναι γνωστό στον ευρύτερο κύκλο των
γνωστών των γονιών σας.
Πώς θα συμπεριφερθείτε? Διηγείστε στους γονείς σας αυτή την υπόθεση που έχει
ήδη λήξει? Σε περίπτωση που το κάνετε αυτό για ποιο λόγο πιστεύετε θα
μπορούσατε να το κάνετε? Σε περίπτωση που δεν το κάνετε, γιατί?
Άσκηση 2:
Στα πλαίσια μίας υπόθεσης που χειρίζεστε ανάμεσα σε έναν Γερμανό προμηθευτή
και έναν πελάτη από την Ελλάδα συνειδητοποιείτε ότι γνωρίζετε τον πελάτη από την
Ελλάδα προσωπικά. Πηγαίνατε παλιά μαζί σχολείο και είσαστε φίλοι. Ο πελάτης από
τη Ελλάδα καταγγέλλει ότι παρέλαβε τα προϊόντα από την Γερμανία κατεστραμμένα
και αρνείται για αυτό το λόγο να πληρώσει. Ο Γερμανός προμηθευτής υποστηρίζει ότι
τα προϊόντα ήταν σε άψογη κατάσταση όταν βγήκαν από τη δική του αποθήκη.
Αναφέρει την υπευθυνότητα της μεταφορικής εταιρείας και έχει προωθήσει την
υπόθεση αυτή στο γραφείο του διευθυντή σας. Η υπόθεση αυτή έχει πολλές
πιθανότητες να λήξει εις βάρος του Έλληνα κατηγορούμενου. Αν αυτός πλήρωνε ένα
μικρό ποσόν θα μπορούσε να λήξει η υπόθεση. Εσείς δίνετε στον γνωστό σας στην
Ελλάδα μία «φιλική συμβουλή»? Αισθάνεστε πέρα για πέρα ηθικά υπόχρεος να το
κάνετε αυτό.
Άσκηση 3:
Η αδερφή σας σας συστήνει τον καινούριο της φίλο. Πρόκειται για έναν
κατηγορούμενο μίας πελάτισσας του δικηγορικού σας γραφείου. Το άτομο κρίθηκε
τότε ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση και χρήση βίας. Θα ενημερώσετε την
αδερφή σας σχετικά με την υπόθεση?
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Άσκηση 4:
Η αστυνομία του τετραγώνου η οποία βρίσκεται το γραφείο σας παίρνει τηλέφωνο. Ο
αστυνόμος ο οποίος μπορεί να αποδείξει την ιδιότητα του αναφέρει το ατύχημα μιας
ηλικιωμένης Ελληνίδας η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αναφέρει ότι
η κυρία είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δεν μπορούν να συζητήσουν μαζί της. Δεν
έχουν βρει στοιχεία για συγγενείς αλλά βρήκαν μία επιστολή στην ελληνική γλώσσα
από το γραφείο σας. Ο αστυνόμος θα ήθελε να ξέρει εάν γνωρίζετε συγγενείς της
κυρίας αυτής –και στην Ελλάδα- και σας ζητάει τις διευθύνσεις τους. Εσείς δίνετε τις
διευθύνσεις στην αστυνομία και αν ναι σε ποια μορφή? Σε περίπτωση που δεν τις
δώσετε γιατί δεν τις δίνετε και πως το αιτιολογείτε αυτό?

Και οι τέσσερις αυτές ασκήσεις βασίζονται σε υπαρκτές υποθέσεις δικηγορικών
γραφείων στην Γερμανία και στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 2001-2003. Οι ασκήσεις
αυτές είναι άρα αυθεντικές και βγαλμένες από την πραγματικότητα.
Στις ασκήσεις 1 έως 3 πρέπει να αρνηθούν να δώσουν πληροφορίες. Οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρήσουν την υποχρέωση τους για εχεμύθεια. Ιδιαίτερα η
παροχή πληροφοριών στα πλαίσια της ιδιωτικής ζωής πρέπει να φανεί ξεκάθαρα ότι
είναι παράνομη και μπορεί να τιμωρηθεί. Πιθανό προσωπικό ενδιαφέρον θα πρέπει
ξεκάθαρα να παραμένει πίσω ενώ οι επαγγελματικές υποχρεώσεις προηγούνται.
Να επισημαίνετε συνέχεια στους εκπαιδευόμενους ότι σε περίπτωση αμφιβολίας
μπορούν να σας ζητήσουν τη βοήθεια και τη συμβουλή σας, και ότι σε περίπτωση
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση μπορούν να αποσυρθούν από μία συγκεκριμένη
υπόθεση.
Στη άσκηση 4 η παροχή πληροφοριών προς την αστυνομία επιτρέπεται μίας που
βρίσκεται στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του ατόμου που έχει πάθει το ατύχημα.
Ωστόσο η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν θα πρέπει να γίνει πέσω τηλεφώνου
(προφορικά) αλλά με την παράδοση ενός εγγράφου από τον δικηγόρο προς την
αστυνομία στο γραφείο του δικηγόρου. Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να κανονίσουν μια συνάντηση με την αστυνομία.
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Τεστ / Αξιολόγηση
Οι ακόλουθες σελίδες μπορούν να δοθούν στους εκπαιδευόμενους προκειμένου να
εξεταστούν στους βασικούς κανόνες υποχρέωσής τους για εχεμύθεια.
1. Αναφέρετε πέντε επαγγελματικές ομάδες οι οποίες υποχρεούνται να είναι
εχέμυθοι:

2. Σε ποιο ιστορικό όρκο βασίζεται η υποχρέωση για εχεμύθεια? Παραθέστε τον
όρκο όχι απαραίτητα αυτολεξεί αλλά περιφραστικά.

3. Ποιο είναι το όνομα του λουλουδιού το οποίο σχετίζεται με την έννοια της
εχεμύθειας?
Γαρύφαλλο
Τριαντάφυλλο

Τουλίπα
Λευκό λίλιουμ

4. Ποια προσωπικά δικαιώματα προστατεύονται μέσω της υποχρέωσης για
εχεμύθεια σε ένα δικηγορικό γραφείο?
Προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου το οποίο μας
εμπιστεύεται
Κληρονομική απαίτηση - Δικαίωμα
Δικαίωμα ορισμού προσωπικών πληροφοριών
Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων
5. Αναφέρετε μια περίπτωση στα πλαίσια της οποίας υπάρχει εξαίρεση από την
υποχρέωση της εχεμύθειας:

6. Ποιες ποινές μπορούν να ασκηθούν σε περίπτωση παράβασης της
υποχρέωσης για εχεμύθεια?
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Σωστές Απαντήσεις:
1.

Γιατροί, δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, πνευματικοί (ιερείς,
μητροπολίτες), ψυχολόγοι, συνεργάτες του δημόσιου τομέα, άτομα που
ασκούν επαγγέλματα κοινωνικής υφής.

2.

Όρκος του Ιπποκράτη από τη Κω (460 έως 375 π.Χ.)
«Όσα Δε κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα δω ή θα ακούσω, ή και πέρα από τις
ασχολίες μου, στην καθημερινή ζωή, όσα δεν πρέπει ποτέ να κοινολογούνται
στους έξω, θα τα αποσιωπώ, θεωρώντας ότι αυτά είναι ιερά μυστικά.»

3.

Τριαντάφυλλο

4.

Προστασία προσωπικών δεδομένων, Δικαίωμα ορισμού προσωπικών
πληροφοριών

5.

Σε υποθέσεις που έχουν ήδη λήξει, πληροφορίες που ζητάει η αστυνομία ή
άλλα άτομα που έχουν οριστεί να ασχολούνται με την φροντίδα του
ατόμου, διαδικασία… υποχρεωτική παροχή πληροφοριών από το νόμο.

6.

Χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση ελευθερίας, απώλεια άδειας εργασίας,
απαγόρευση εξάσκησης επαγγέλματος (στην Ελλάδα), απώλεια
κοινωνικών παροχών για τους υπαλλήλους (στην Ελλάδα).
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου
Εχεμύθεια
Καθήκον εχεμύθειας
Όρκος
Επαγγελματική τάξη
Μεροληψία
Εξήγηση της μεροληψίας
Τήρηση απορρήτου
Μυστική υπόθεση
Φορέας απορρήτου
Απαλλαγή από το καθήκον εχεμύθειας
Αστική ευθύνη υπηρεσίας
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