Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου 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 προπιστοποιήθηκαν οι επιμέρους διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν
Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα
περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της
ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή και ελβετική
ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων του γερμανικού
εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα.
Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής Γραφείου
και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν προκειμένω διδακτική
ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
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),
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-

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 ενότητα ασχολείται με τον υπολογισμό των προθεσμιών για μέλη
συγκεκριμένων ομάδων επαγγελμάτων, ιδιαίτερα επαγγέλματα στο νομικό τομέα, μεταξύ
αυτών και ειδικοί υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
-

μια εισαγωγή στην έννοια της προθεσμίας,
μεθόδους υπολογισμού,
Γνώσεις για ιδιαίτερες ρυθμίσεις,
Γνώσεις για τους διάφορους τύπους προθεσμιών
Τη διαδικασία γύρω από τις προθεσμίες

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.

Bila-Train in practice – Ενότητα “ Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών ” DE-EL - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

2

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

Εισαγωγή στο θέμα με ορισμούς για τον υπολογισμό προθεσμιών, τον έλεγχο
προθεσμιών και την τήρηση προθεσμιών.
Βασικές πληροφορίες για τον υπολογισμό προθεσμιών, τον έλεγχο
προθεσμιών και την τήρηση προθεσμιών
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-

Ασκήσεις
Συνοδευτικά υλικά και έγγραφα
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, πέρα από τις πληροφορίες για τον προγραμματισμό ραντεβού
και έλεγχο προθεσμιών, υπολογισμό προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών, 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
Οι προθεσμίες, δηλαδή χρονικά πλαίσια ή διορίες καθορισμένες από το νόμο, μέσα
στις οποίες πρέπει κάτι να έχει εκτελεστεί, ανήκουν στα πολύ σημαντικά τμήματα της
εργασίας δικηγόρων και δικαστηρίων στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Οι προθεσμίες
πρέπει να τηρούνται και από τους δικηγόρους αλλά και από το προσωπικό τους. Με
τη μη τήρηση μιας προθεσμίας μπορεί να θεωρηθεί ένας δικηγόρος υπεύθυνος.
Οι ρυθμίσεις για τις προθεσμίες στη Γερμανία και στην Ελλάδα είναι κατά βάση πολύ
όμοιες. Ωστόσο συνήθως οι μικρές διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα αποφασιστικές
για την πρακτική εργασία των γερμανό-ελληνικών δικαιικών συναλλαγών.
Προθεσμίες στη Γερμανία
Υπολογισμός προθεσμιών
Ο νομικός ορισμός των προθεσμιών στη Γερμανία είναι ο εξής:
§ 186 Τομέας ισχύος
„Για τους σε νόμους, δικαστικές αποφάσεις και δικαιοπραξίες περιλαμβανομένους
προσδιορισμούς προθεσμιών και ραντεβού ισχύουν οι ερμηνευτικές διατάξεις των §§
187 μέχρι 193.“
Ως προθεσμία ορίζεται ένα χρονικό διάστημα, κατά ή μετά το οποίο πρέπει να έχει
λάβει χώρα ένα συγκεκριμένο συμβάν ή να έχει εκτελεστεί μια συγκεκριμένη πράξη.
Οι προθεσμίες ορίζουν χρονικά περιθώρια για υποκειμενικά δικαιώματα και την
άσκησή τους Εμφανίζονται σε όλους τους τομείς του δικαίου και μπορούν να είναι
διατυπωμένες με διάφορους τρόπους. Για την τήρηση ή την παραμέληση τους θέτει ο
νομοθέτης διάφορες έννομες συνέπειες. Για το Ιδιωτικό Δίκαιο αναφέρουν οι
παράγραφοι 186 έως 193 του Αστικού Κώδικα (BGB) γενικούς προσδιορισμούς για
προθεσμίες, οι οποίοι ισχύουν δυνάμει παραπομπής και σε πολλούς άλλους τομείς
του δικαίου.
Στο δίκαιο η προθεσμία παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία σε δικαστικές και διοικητικές
διαδικασίες όπως επίσης και στο παραγραφικό δίκαιο. Οι προθεσμίες μπορεί
σύμφωνα με το νόμο, βάση μίας σύμβασης ή μιας επίσημης ή δικαστικής εντολής να
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι προθεσμίες διαχωρίζονται σε αποκλειστικές
προθεσμίες και αποσβεστικές προθεσμίες.
Οι διατάξεις για τον υπολογισμό των προθεσμιών (αρχή και τέλος προθεσμίας) στη
Γερμανία αναφέρονται στην §§ 186 ΑΚ (BGB). Η §§ 186 ΑΚ (BGB) ισχύει άμεσα
μόνο για το αστικό δίκαιο. Άλλοι τομείς του δικαίου, π.χ. το αστικό δικονομικό δίκαιο
στην § 222 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO) ή το διοικητικό δικονομικό δίκαιο
στην § 31 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (VwVfG), παραπέμπουν προς το
συμφέρον ενός ενοποιημένου δικαίου κατά μεγάλο μέρος σε αυτές τις διατάξεις. Οι
αποκλειστικές προθεσμίες ορίζονται στα εκάστοτε δίκαια ή ένδικα βοηθήματα που
φέρουν προθεσμίες (π.χ. §§ 121, 124 ΑΚ (BGB) για την προσβολή, § 70 Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (VwGO) για τη διαδικασία προσφυγής κλπ.). 1
1

Πηγή: http://de.wikipedia.org/wiki/Frist
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Εισαγωγή στην έννοια της προθεσμίας 2
1. Κύριες προθεσμίες
Κύριες προθεσμίες είναι τα χρονικά διαστήματα που αποδίδονται στους μετέχοντες
της δίκης για την τέλεση διαδικαστικών πράξεων (προθεσμίες πράξεων). Σε αυτές
ανήκουν και οι προθεσμίες αναμονής και οι προθεσμίες διάσκεψης (προσωρινές
προθεσμίες).
Νόμιμες προθεσμίες
Νόμιμες προθεσμίες είναι εκείνες, των οποίων η διάρκεια ορίζεται από το νόμο.
Παραδείγματα:
• Προθεσμία έφεσης και προθεσμία αναίρεσης
• Προθεσμία εναντίωσης
• Άμεση προθεσμία προσφυγής
• Ανακοπή (άμεση προσφυγή)
• Προσφυγή
• Προθεσμία αγωγής
Εξαιρετικές προθεσμίες
Εξαιρετικές προθεσμίες θεωρούνται μόνο οι προθεσμίες που ορίζονται ρητά από το
νόμο ως εξαιρετικές προθεσμίες (§224 Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)).
Οι ιδιαιτερότητες εδώ είναι:
• Με την παραμέληση της προθεσμίας είναι δυνατή η επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (§ 233 ΚΠολΔ (ZPO))
• Εξαιρετικές προθεσμίες δεν μπορούν να παραταθούν και να μειωθούν (§224
Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)).
• Οι εξαιρετικές προθεσμίες ισχύουν παρά την εκούσια διακοπή της δίκης (§ 251
ΚΠολΔ (ZPO))
Λοιπές νόμιμες προθεσμίες
Στις λοιπές νόμιμες προθεσμίες ανήκουν πάνω από όλα οι προθεσμίες για τη
θεμελίωση του ένδικου μέσου, οι προθεσμίες κλήτευσης στην πρώτη συζήτηση της
αγωγής και οι προθεσμίες κλήτευσης.
Ενώ οι εξαιρετικές προθεσμίες δεν παρατείνονται ή μειώνονται, για τις λοιπές νόμιμες
προθεσμίες είναι αυτό σύμφωνα με την § 224 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO) δυνατόν για
περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
Δικαστικές προθεσμίες
Η διάρκεια των δικαστικών προθεσμιών ορίζεται για κάθε μεμονωμένη υπόθεση από
το δικαστή.
Στις δικαστικές προθεσμίες ανήκουν για παράδειγμα:
• Η προθεσμία συμπλήρωσης και επεξήγησης των ισχυρισμών ενός διάδικου
σύμφωνα με την § 273 Τμ. 2 Ν. 1 ΚΠολΔ (ZPO)
• Η προθεσμία προσαγωγής δικαστικής πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την §89
Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)
2

Πηγή: Lutz, Greuling: Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. Haan- Gruiten 2006, 8η Έκδοση
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•

Η προθεσμία γραπτής απάντησης στην αγωγή σύμφωνα με την §276 Τμ. 1
Πρόταση 2 ΚΠολΔ (ZPO)

2. Καταχρηστικές προθεσμίες
Καταχρηστικές προθεσμίες είναι από τον νόμο καθορισμένα χρονικά διαστήματα,
μέσα στα οποία το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε υπηρεσιακές πράξεις.
Σε αυτές ανήκουν και οι προθεσμίες, των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τον ένα
μήνα.
Παραδείγματα:
•
•
•
•

Προθεσμία ενός μήνα - Δημόσια κοινοποίηση σύμφωνα με §188 ΚΠολΔ
(ZPO)
Προθεσμία ενός έτους – Αποκλεισμός λόγω επαναφοράς των πραγμάτων
σύμφωνα με την §234 Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO)
Προθεσμία πέντε ετών – Αγωγή αποκατάστασης (αγωγή επανάληψης της
διαδικασίας) σύμφωνα με την §586 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)
Προθεσμία δέκα ετών – Αγωγή ακύρωσης μετά από απόφαση αποκλεισμού
σύμφωνα με την §958 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)

3. Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
Οι διάδικοι πρέπει να τελέσουν διαδικαστικές πράξεις μέσα σε ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα. Παραμελεί ένας διάδικος, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή ο
δικαστικός πληρεξούσιός του την για την διαδικαστική πράξη καθορισμένη
προθεσμία, αποκλείεται ο ίδιος κατά κανόνα από την διαδικαστική πράξη, στην οποία
ήταν να προβεί (§ 230 ΚΠολΔ (ZPO)).
Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση επιτρέπει στο διάδικο
να επαναλάβει μια διαδικαστική πράξη που χωρίς υπαιτιότητά του παραμέλησε.
Εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει ο νόμος την άρση των
συνεπειών της ερημοδικίας:
• Σε περίπτωση ερήμην απόφασης μπορεί να γίνει ανακοπή ερημοδικίας, όπου
η διαδικασία επαναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση
• Κατά της παραμέλησης μίας εξαιρετικής προθεσμίας ή μίας προθεσμίας
θεμελίωσης του ένδικου μέσου (έφεση, αναίρεση, προσφυγή για μη επίτρεψη
αναίρεσης, προσφυγές ή προσφυγές συγκεκριμένων υποθέσεων
οικογενειακού δικαίου σύμφωνα με την §§ 621 e, 629 a ΚΠολΔ (ZPO) ή την
προθεσμία αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση) υφίσταται η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση σύμφωνα με την § 233 ΚΠολΔ (ZPO)
4. Οι προϋποθέσεις της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση
Ο νόμος θέτει στην §233 ΚΠολΔ (ZPO) αυστηρές απαιτήσεις για την επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση:
•

Ο διάδικος κάνει την αίτηση για επαναφορά (βλέπε παράρτημα)
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•

Μία προθεσμία που παραμελήθηκε θα πρέπει να είναι:
Μία εξαιρετική
προθεσμία
Μία προθεσμία για θεμελίωση
Μία προθεσμία επαναφοράς
των πραγμάτων στην
προηγούμενη κατάσταση

Εκτός αυτού δεν επιτρέπεται να υφίσταται υπαιτιότητα του διάδικου, του νόμιμου
αντιπροσώπου του, του δικαστικού πληρεξούσιού του ή των συνεργατών του.
Προϋπόθεση για την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση είναι να υφίσταται λόγος επαναφοράς. Αυτός θα μπορούσε να είναι:
•
•
•
•

Ατύχημα
Ξαφνική βαριά αρρώστια
Απώλεια επιστολής από το ταχυδρομείο λόγω κακοκαιρίας
Παρεμπόδιση του διάδικου λόγω ασυνήθιστων και μη προβλέψιμων
συμβάντων

5. Η αίτηση επαναφοράς
Η αίτηση για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (αίτηση
επαναφοράς) πρέπει να γίνει από το διάδικο εντός της προθεσμίας επαναφοράς των
δύο εβδομάδων (§234 Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)). Σε περίπτωση αίτησης επαναφοράς
λόγω έφεσης, αναίρεσης, προσφυγής για μη επίτρεψη αναίρεσης, προσφυγής ή
θεμελίωσης της προσφυγής σύμφωνα με τις §§ 621e, 629 a Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO), η
διάρκεια της προθεσμίας επαναφοράς ανέρχεται σε ένα μήνα (§ 234 Τμ. 1 Π. 2
ΚΠολΔ (ZPO)). Ως έναρξη της προθεσμίας ορίζεται η μέρα, στην οποία αίρεται το
κώλυμα (§234 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)).
Η διαδικασία για την αίτηση επαναφοράς συνδέεται με τη διαδικασία για τη
διαδικαστική πράξη ύστερης διενέργειας (ουσία της υπόθεσης), όταν η προβληθείς
κατάσταση των πραγμάτων είναι απλή. Το δικαστήριο μπορεί ωστόσο να περιοριστεί
αρχικά μόνο με τη διαδικασία επαναφοράς (§ 238 Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)).
Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι ανέκκλητη (§ 238
Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO)).
Ο αιτών φέρει τα έξοδα της επαναφοράς. Είναι ωστόσο ο καθ'ου η αίτηση μέσω της
αβάσιμης προσφυγής του υπαίτιος για αυτά τα έξοδα, τότε φέρει ο ίδιος τα έξοδα (§
238 Τμ. 4 ΚΠολΔ (ZPO)).
Εισαγωγή στον υπολογισμό προθεσμιών 3
1. Υπολογισμός προθεσμιών σε μέρες
α) Εάν μία προθεσμία υπολογίζεται σε μέρες, μετράει τότε το ουσιαστικό χρονικό
σημείο της πράξης, του συμβάντος, της απόφασης και της επίδοσης και/ή
κοινοποίησης;
Εάν ως έναρξη μιας προθεσμίας τίθεται το χρονικό σημείο της επίδοσης, τότε πρέπει
να ελεγχθεί η επέλευση του ενεργού της επίδοσης. Σε περίπτωση έμμεσης επίδοσης,
3

Πηγή: http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_ger_de.htm
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η επέλευση του ενεργού της επίδοσης κατά κύριο λόγο δεν εξαρτάται από το αν ο
παραλήπτης έχει πραγματικά παραλάβει το έγγραφο. Προϋπόθεση είναι ωστόσο η
κατοικία ή οι επαγγελματικοί χώροι εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση
να βρίσκονται πραγματικά (ακόμη) στη διεύθυνση επίδοσης.
Εάν ο παραλήπτης δεν έλαβε γνώση για τη διαδικασία και για αυτό το λόγο δε
μπόρεσε να παραθέσει ένδικο βοήθημα κατά την εκδιδομένη απόφαση, τότε μπορεί
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να κάνει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση.
β) Σε μία προθεσμία που υπολογίζεται σε μέρες, μετρούνται οι μέρες ημερολογιακά ή
μόνο οι εργάσιμες;
Όπως αναφέρεται πιο πριν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καμία σημασία,
εάν πέφτουν αργίες μέσα στην προθεσμία. Αποκλειστικά και μόνο οι εργάσιμες μέρες
υπολογίζονται μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά (όπως για την προθεσμία αιτήσεων
ανάκλησης σε πτώχευση λόγω παραμέλησης προθεσμίας, η οποία λήγει κατά
κανόνα Δευτέρα, 18 Απριλίου [sic] ).
2.

Υπολογισμός προθεσμιών σε μήνες

α) Τι εννοείται, όταν η προθεσμία αναφέρεται σε μήνες ή έτη;
Αναφέρεται η προθεσμία σε μήνες ή έτη, τότε δεν έχει πάλι καμία σημασία, εάν
πέφτουν αργίες μέσα στην προθεσμία.
β) Πότε λήγουν τέτοιες προθεσμίες;
Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες ξεκινούν κανονικά την ημέρα μετά το συμβάν,
από το οποίο προκλήθηκε η ανάγκη προθεσμίας. Η ημερομηνία λήξης της ορίζεται
σύμφωνα με τη μέρα μετά το συμβάν, από το οποίο προκλήθηκε η ανάγκη
προθεσμίας.
Μετριέται η προθεσμία σε έτη, τότε αυτή λήγει στο τέλος της ίδιας ημέρας του
τελευταίου έτους. Κοινοποιείται για παράδειγμα μια δικαστική απόφαση στις 8 Μαΐου
2000, λήγει η τριετή προθεσμία έφεσης στις 9 Μαΐου 2003 (δεν έχει καμία σημασία
για τον υπολογισμό, αν ένα από τα έτη είναι δίσεκτο).
Μετριέται η προθεσμία σε μήνες, τότε αυτή λήγει στο τέλος της ίδιας ημέρας του
τελευταίου μήνα. Εάν δεν υφίσταται η ημερομηνία στον τελευταίο μήνα, τότε η
προθεσμία λήγει την τελευταία μέρα του μήνα (ο αριθμός των ημερών των
μεμονωμένων μηνών δεν έχει καμία σημασία).
Μία προθεσμία εξαμήνου διαρκεί έξι (6) μήνες, μία προθεσμία δύο εβδομάδων
δεκαπέντε (15) μέρες.
Υπολογίζεται η προθεσμία σε ώρες, δεν συνυπολογίζονται τυχόν ενδιάμεσες αργίες.
Η τελευταία ώρα καθορίζεται από το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας,
δηλαδή την πρώτη ώρα μετά το συμβάν, από το οποίο προκλήθηκε η προθεσμία.
Έχει για παράδειγμα οριστεί μια ένορκη δήλωση για τις 10.00, η κλήτευση θεωρείται
εμπρόθεσμη εάν αυτή έχει επιδοθεί στις 9.40.
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Παρατείνεται μια προθεσμία, της οποίας η λήξη συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή,
νόμιμη αργία ή μη εργάσιμη μέρα μέχρι την επόμενη εργάσιμη; Ισχύει μια τέτοια
παράταση, εάν η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται από ένα μελλοντικό συμβάν;
Εάν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με νόμιμη αργία ή με ένα Σάββατο, τότε αυτή
παρατείνεται μέχρι την επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι νόμιμη αργία, ακόμα και
όταν η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται από ένα μελλοντικό συμβάν.
Γενικές πληροφορίες για τον υπολογισμό προθεσμιών
Ο χρόνος παίζει στη δικαιική ζωή ένα σημαντικό ρόλο, διότι σε πάρα πολλές
διατάξεις του νόμου, σε δικαστικές αποφάσεις ή σε διοικητικές πράξεις, αλλά επίσης
και σε δικαιοπραξίες περιέχονται χρονικές αναφορές, προπάντων σε μορφή
προθεσμιών.
Με την έννοια της προθεσμίας αντιλαμβάνεται κανείς το χρονικό διάστημα:
Χρόνος
31.3.

Με την έννοια του ραντεβού αντιλαμβάνεται κανείς το χρονικό σημείο:
4.3.
Χρόνος
Ραντεβού
Καθότι στο αστικό δίκαιο η μικρότερη μονάδα χρόνου είναι κατά κανόνα μία
ημερολογιακή μέρα, θα μπορούσε και το σημείο αυτού του χρόνου του αστικού
δικαίου να θεωρηθεί χρονικό διάστημα.
Μικρότερες μονάδες χρόνου από μια ημερολογιακή μέρα λαμβάνονται υπόψη για
παράδειγμα στο Υποθηκοφυλακείο, όπου για την σειρά των καταχωρίσεων
σημαντικό είναι το ακριβές χρονικό σημείο του αιτήματος.
Για όλες τις δικαιικές συναλλαγές συνέταξε ο ΑΚ (BGB) ερμηνευτικές βάσεις για τους
προσδιορισμούς των προθεσμιών και των διοριών (§§ 186 ΑΚ (BGB)).
a) Έναρξη προθεσμίας
Είναι ένα συμβάν σημαντικό για την έναρξη μιας προθεσμίας (λεγ. προθεσμία
γεγονότος), τότε κανονικά η μέρα του συμβάντος δε συνυπολογίζεται. Η πρώτη
μέρα της προθεσμίας είναι η επόμενη ημερολογιακή μέρα από την ημέρα του
συμβάντος (§187 Τμ. 1 ΑΚ (BGB)).
Είναι από την άλλη η αρχή μιας ημέρας το ουσιαστικό χρονικό σημείο για την
έναρξη μιας προθεσμίας (λεγ. προθεσμία έναρξης, π.χ. σε μισθωτήρια), τότε αυτή
η μέρα συνυπολογίζεται. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της γέννησης, η οποία
επίσης συνυπολογίζεται.
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b) Υπολογισμός της προθεσμίας
Όπως αναφέρεται και πιο πριν, η λήξη μιας προθεσμίας υπολογίζεται μετρώντας.
Με την πάροδο της τελευταίας μέρας, τα μεσάνυχτα, λήγει η προθεσμία. Σε αυτή
την περίπτωση συνυπολογίζονται όλες οι ενδιάμεσες μέρες, όπως και οι Κυριακές
και οι αργίες.
Ορίζεται μια προθεσμία μετά από εβδομάδες, μήνες ή έτη, τότε η ίδια λήγει σε
περίπτωση προθεσμίας γεγονότος την ημέρα εκείνη, η οποία με την ονομασία της
ή τον αριθμό της συμφωνεί με την ημέρα του συμβάντος (§ 188 Τμ. 2 ΑΚ (BGB)).
Πρόκειται από την άλλη για μια προθεσμία έναρξης και η οποία έχει οριστεί μετά
από εβδομάδες, μήνες ή χρόνια, τότε αυτή λήγει με το πέρας της ημέρας, η οποία
προπορεύεται την ημέρα, η οποία με την ονομασία της ή τον αριθμό της
συμφωνεί με την ημέρα έναρξης.
Εκτός αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι στον ΑΚ (BGB) διαφορετικά μερικές
φορές από την εμπορική πράξη υπολογίζονται οι πραγματικές ημερολογιακές
ημέρες, δηλαδή ένα έτος υπολογίζεται με 365 ημερολογιακές ημέρες (Δίσεκτο
έτος με 366) και οι μήνες υπολογίζονται με τις πραγματικές τους ημέρες. Μία
εξαίρεση αποτελεί η § 191 ΑΚ (BGB): Εάν αφορά μη συσχετιζόμενα χρονικά
διαστήματα, τότε υπολογίζεται κάθε έτος με 365 μέρες και κάθε μήνας με 30
ημέρες.
c) Ιδιαιτερότητες του υπολογισμού προθεσμιών
Λείπει στον τελευταίο μήνα μιας προθεσμίας που έχει οριστεί για μήνες μετά η
αυτούσια ημερομηνία λήξης, τότε η προθεσμία λήγει με το πέρας της τελευταίας
μέρας αυτού του μήνα (§ 188 Τμ. 3 ΑΚ (BGB)). Αυτός ο κανονισμός είναι τότε
σημαντικός, όταν η μέρα του συμβάντος για την έναρξη της προθεσμίας είναι η
31η μέρα ενός μήνα και η αυτή καθαυτή ημέρα του συμβάντος δεν
συνυπολογίζεται (κανονική περίπτωση) και η προθεσμία έχει οριστεί σε μήνες.
Αυτός ο κανονισμός μπορεί επίσης να είναι σημαντικός, όταν το τελικό χρονικό
σημείο καθαρά αριθμητικά συμπίπτει με την 29η, 30η ή 31η Φεβρουαρίου.
Περαιτέρω τύποι ερμηνείας υπάρχουν στις §§ 189-193 ΑΚ (BGB):
-

Με μια προθεσμία εξαμήνου εννοούνται έξι μήνες, με μια προθεσμία τριμήνου
τρεις μήνες και με μια προθεσμία μισού μήνα 15 μέρες (§189 Τμ. 1 ΑΚ (BGB)).
Με την αρχή ενός μήνα εννοείται η πρώτη μέρα, με τη μέση του μήνα η δέκατη
πέμπτη και με το τέλος του μήνα η τελευταία μέρα του μήνα (§ 192 ΑΚ (BGB)).
Εάν πρέπει να υποβληθεί στο τέλος μιας προθεσμίας μια δήλωση βούλησης ή
να εκπληρωθεί μια παροχή και το τέλος της προθεσμίας (όχι η έναρξη)
συμπίπτει με Σάββατο ή μια Κυριακή ή μια κρατικά αναγνωρισμένη αργία, τότε
αυτή παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή η προθεσμία
παρατείνεται για τουλάχιστον μία ημέρα (§ 193 ΑΚ (BGB)).

Παραδείγματα για:
• Έναρξη προθεσμίας:
Οι αντισυμβαλλόμενοι κανονίζουν ότι η πληρωμή θα πρέπει να λάβει χώρα 14 μέρες
μετά την παράδοση. Ημερομηνία παράδοσης είναι η 19/03.
Η πρώτη μέρα της 14ήμερης προθεσμίας είναι η 20/03, διότι η ημέρα της παράδοσης
(ημέρα συμβάντος) δεν συνυπολογίζεται. Μετρώντας υπολογίζει κανείς ως τελευταία
μέρα της προθεσμίας τη 02/04. (24:00).
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• Υπολογισμός προθεσμίας
Ο Καρλ έλαβε μια υπηρεσιακή ειδοποίηση, κατά την οποία σύμφωνα με τη
συνημμένη ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης ένδικου βοηθήματος μπορεί να
ασκήσει προσφυγή μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της. Την ειδοποίηση την
παρέλαβε την Τρίτη, 12/05. Η προθεσμία για προσφυγή έληξε την Παρασκευή,
12/06. (24:00).
• Ιδιαιτερότητες
Μια οφειλή πληρωτέα τρεις μήνες μετά τη μέρα διανομής (31/08) πρέπει σύμφωνα με
τα παραπάνω να εξοφληθεί στις 30/11, καθότι δεν υπάρχει 31/11. 4
Παραδείγματα για την έναρξη της προθεσμίας και τη διάρκεια ισχύος της 5
•
•

•
•

•

•

•
•

•
4

Θεμελίωση αξίωσης (Διάρκεια δύο εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση της εντολής σύμφωνα με την §697 Τμ. 1 ΚΠολΔ
(ZPO)
Εκτέλεση του ασφαλιστικού μέτρου της δέσμευσης (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την ανακοίνωση ή την επίδοση στον διάδικο, του οποίου η αίτηση
έχει εκδοθεί ( (§ 929 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)).
Επίδοση: μέσα σε μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση και πριν την συμπλήρωση
της προθεσμίας ενός μήνα σύμφωνα με την § 929 Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO).
Άμεση προθεσμία προσφυγής (Διάρκεια δύο εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση της απόφασης σύμφωνα με την §569 Τμ. 1 ΚΠολΔ
(ZPO).
Προθεσμία έφεσης (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την επίδοση της πλήρης συνταγμένης απόφασης (§ 517 ΚΠολΔ
(ZPO)) ωστόσο το αργότερο με τη συμπλήρωση των πέντε μηνών από την
ανακοίνωση της απόφασης.
Προθεσμία θεμελίωσης έφεσης (Διάρκεια δύο μήνες)
Έναρξη: Με την επίδοση της πλήρης συνταγμένης απόφασης, ωστόσο το
αργότερο με τη συμπλήρωση των πέντε μηνών από την ανακοίνωση της
απόφασης σύμφωνα με την § 520 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO).
Προθεσμίες κλήτευσης στην πρώτη συζήτηση της αγωγής (Διάρκεια
τουλάχιστον δύο εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση του δικογράφου αγωγής σύμφωνα με την §274 Τμ. 3
ΚΠολΔ (ZPO).
Προθεσμία ανακοπής κατά ερήμην απόφασης (Διάρκεια δύο εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση της απόφασης σύμφωνα με την §339 Τμ. 1 ΚΠολΔ
(ZPO).
Προθεσμία εναντίωσης κατά εκτελεστικής απόφασης (Διάρκεια δύο
εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση της εκτελεστικής διαταγής σύμφωνα με την §339 Τμ.
1, 340 ΚΠολΔ (ZPO)
Θεμελίωση της ανακοπής ερημοδικίας (Διάρκεια δύο εβδομάδες)

Πηγή: Bruhin, Heinzelmann, Köhl, Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. HaanGruiten 2005, 3η Έκδοση
5
Πηγή: Lutz, Greuling: Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. Haan- Gruiten 2006, 8η Έκδοση
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Έναρξη: Με την επίδοση της ερήμην απόφασης σύμφωνα με την §339 Τμ.
1.340 ΚΠολΔ (ZPO)
Προθεσμία ανακοπής, άμεση προσφυγή (Διάρκεια δύο εβδομάδες)
Έναρξη: Με την επίδοση της απόφασης προσδιορισμού δικαστικών εξόδων
σύμφωνα με την §104 Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO)
Απάντηση στην αγωγή στην πρώτη διορία (Διάρκεια τουλάχιστον δύο
εβδομάδες)
Το δικαστήριο απαιτεί άμεσα την υποβολή της αγωγής σύμφωνα με την §§
275, 277 Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO)
Έναρξη: Με την επίδοση της εντολής
Προθεσμίες κλήτευσης
σε δίκες Ειρηνοδικείου
τουλάχιστον 3 ημέρες
σε δίκες με την υποχρεωτική σύμπραξη δικηγόρων
τουλάχιστον μία
εβδομάδα
Έναρξη: Με την επίδοση της κλήτευσης σύμφωνα με την §217 ΚΠολΔ (ZPO)
Προσφυγή για μη επίτρεψη αναίρεσης (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την επίδοση της πλήρης συνταγμένης απόφασης, ωστόσο το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε μηνών από την ανακοίνωση της
απόφασης (§ 544 Τμ. 1 ΚΠολΔ (ZPO)).
Θεμελίωση της προσφυγής για μη επίτρεψη αναίρεσης (Διάρκεια δύο μήνες)
Έναρξη: Με την επίδοση της πλήρης συνταγμένης απόφασης, ωστόσο το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε μηνών από την ανακοίνωση της
απόφασης (§ 544 Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)).
Προσφυγές (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την επίδοση της δικαστικής απόφασης (§575 Τμ. 1 ΚΠολΔ
(ZPO)).
Προθεσμία προσφυγών (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την επίδοση της ακυρωμένης απόφασης σύμφωνα με την §575
Τμ. 2 ΚΠολΔ (ZPO)
Προθεσμία αναίρεσης (Διάρκεια ένας μήνας)
Έναρξη: Με την επίδοση της πλήρης συνταγμένης απόφασης έφεσης, ωστόσο
το αργότερο με τη συμπλήρωση των πέντε μηνών από την ανακοίνωση της
απόφασης σύμφωνα με την § 317 Τμ. 1, 548 ΚΠολΔ (ZPO)
Προθεσμία προσφυγής (Διάρκεια τουλάχιστον δύο εβδομάδες)
Με την επίδοση της διαταγής πληρωμής σύμφωνα με § 692 Τμ. 1, 3 ΚΠολΔ
(ZPO)
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (Διάρκεια δύο
εβδομάδες, ένας μήνας για θεμελίωση ένδικων μέσων)
Έναρξη: Με τη μέρα, στην οποία αίρεται το κώλυμα σύμφωνα με §234 Τμ. 2
ΚΠολΔ (ZPO). Με την πάροδο του ενός έτους, υπολογιζόμενου από το τέλος
της παραμελημένης προθεσμίας, δε μπορεί να γίνει πλέον αίτηση για
επαναφορά (§ 234 Τμ. 3 ΚΠολΔ (ZPO)).

Πρακτικά Παραδείγματα: 6
Κατατέθηκε αγωγή από συναλλαγματική στο Πρωτοδικείο στο Φράνκενταλ. Ο
εναγόμενος κατοικεί στο Λουντβιχσχάφεν (Εκτός τοποθεσίας του δικαστηρίου, αλλά
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Πηγή: Lutz, Greulin: Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. Haan- Gruiten 2006, 8η Έκδοση
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στην περιφέρεια του δικαστηρίου της κύριας δίκης). Η επίδοση της αγωγής από το
δικαστήριο έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου.
Μάιος
1
Δε

2

3

4

5

6

7

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

8
Δε

9

10

11

12

13

14

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Έναρξη

15
Δε

16

17

18

19

20

21

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

22
Δε

Λήξη

Επίδοση

Η προθεσμία κλήτευσης (3 ημερών) λήγει στις 11 Μαΐου στις 24:00.
Εβδομαδιαίες προθεσμίες λήγουν την ίδια ημέρα των επόμενων εβδομάδων στις
24:00 (§ 188 Τμ. 2 ΑΚ (BGB))! Μετράτε από μέρα σε μέρα.
Το Ειρηνοδικείο Μάιερν επιδίδει την Δευτέρα, 09/10, στον Ρόζελ Χάτνιξ μία διαταγή
πληρωμής.
Οκτώβριος
6
Πα

7
Σα

8
Κυ

9
Δε

10
Τρ

11
Τε

12
Πε

13
Πα

14
Σα

15
Κυ

16
Δε

17
Τρ

18
Τε

19
Πε

20
Πα

21
Σα

22
Κυ

Έναρξη

23
Δε

24
Τρ

25
Τε

26
Πε

27
Πα

Λήξη

Επίδοση

Η προθεσμία προσφυγής λήγει τη Δευτέρα 23/10 στις 24:00.
Αυτό σημαίνει για τον αιτούντα, ότι η αίτηση για την εκτελεστική διαταγή μπορεί να
γίνει το νωρίτερο την Τρίτη, 24/10 στις 00:00.

Στις 10/04 επιδίδεται από το Ειρηνοδικείο στο Νόισταντ αν ντερ Βάινστρασε στον
εναγόμενο Φρίτς Ρεμπλάους μια απόφαση για μια υπόθεση τιμής αγοράς.
Απρίλιος
8
Σα

9
Κυ

10
Δε

11
Τρ

12
Τε

13
Πε

14
Πα

15
Σα

16
Κυ

17
Δε

18
Τρ

19
Τε

20
Πε

21
Πα

22
Σα

23
Κυ

24
Δε

25
Τρ

26
Τε

27
Πε

28
Πα

29
Σα

30
Κυ

Έναρξη

Bila-Train in practice – Ενότητα “ Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών ” DE-EL - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

18

Επίδοση

Μάιος
1
Δε

2
Τρ

3
Τε

4
Πε

5
Πα

6
Σα

7
Κυ

8
Δε

9
Τρ

10
Τε

11
Πε

12
Πα

13
Σα

14
Κυ

15
Δε

16
Τρ

17
Τε

18
Πε

19
Πα

20
Σα

21
Κυ

22
Δε

23
Τρ

Λήξη

Η προθεσμία έφεσης λήγει 10/05 στις 24:00.
Μεγαλύτερες προθεσμίες λήγουν την ίδια ημέρα των προσεχών μηνών ή ετών στις
24:00 (§ 188 Τμ. 2 ΑΚ (BGB))
Σημαντικές πληροφορίες:
Κατά τον υπολογισμό μιας προθεσμίας σύμφωνα με την § 188 Τμ. 1 ΑΚ (BGB) η
μέρα του συμβάντος (επίδοση) δε συνυπολογίζεται.
Στην έναρξη της προθεσμίας συνυπολογίζονται Σάββατα, Κυριακές ή αργίες, διότι και
εκείνες τις μέρες είναι δυνατή η επέλευση του ενεργού της επίδοσης.
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Ιδιαιτερότητες προθεσμιών στην Ελλάδα 7
Διάφορα είδη προθεσμιών στην πράξη της πολιτικής δικονομίας
Ως προθεσμίες αναφέρονται οι κρίσιμες εκείνες μέρες, μέχρι τις οποίες πρέπει να έχει
τελεστεί μια πράξη ή να έχει παραληφθεί ένα έγγραφο, έτσι ώστε να μπορεί να
δικαστεί μια υπόθεση ή να εκτελεστεί μια πράξη.
Πότε ξεκινάει μια πράξη ή μια διατύπωση, η οποία πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε μία
προκαθορισμένη προθεσμία („terminus a quo“);
Η προθεσμία ξεκινάει την επόμενη ημέρα του συμβάντος, από το οποίο προκλήθηκε
η ανάγκη προθεσμίας (a momento ad momentum). Λήγει κατά κύριο λόγο την ημέρα
της λήξης στις 19:00. Οι προθεσμίες πράξεων, των οποίων η κρίσιμη μέρα συμπίπτει
με νόμιμη αργία, λήγουν την επόμενη μέρα. Το ίδιο ισχύει όταν η μέρα λήξης
συμπίπτει με μια Κυριακή. Εάν η μέρα μετά τη λήξη είναι επίσης μια νόμιμη αργία, η
προθεσμία λήγει την επόμενη μέρα που δεν είναι νόμιμη αργία. Η έναρξη της
προθεσμίας την επόμενη μέρα, από αυτή του συμβάντος, εξυπηρετεί την αποφυγή
απώλειας μιας ολόκληρης ημέρας, όταν το συμβάν (κατά κανόνα μία επίδοση)
λαμβάνει χώρα λίγο πριν τις 19:00. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία εάν η
επόμενη μέρα (δηλαδή η μέρα έναρξης της προθεσμίας) είναι αργία ή εάν υπάρχουν
αργίες μέσα στην προθεσμία, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ρητά κάτι διαφορετικό
(Αρθρ. 632 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αιτήσεων ανάκλησης σε
πτώχευση λόγω παραμέλησης προθεσμίας).
Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας λόγω του είδους κοινοποίησης ή επίδοσης
εγγράφων (προσωπική παράδοση μέσω ενός δικαστικού επιμελητή ή με το
ταχυδρομείο) να επηρεαστεί ή να αλλάξει;
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν περιέχει κανονισμούς, που να παρατείνουν ή
να μειώνουν προθεσμίες όταν τα έγγραφα κοινοποιούνται με το ταχυδρομείο ή
επιδίδονται με άλλο τρόπο.
Πότε ξεκινάει η προθεσμία;
- Εάν μία προθεσμία υπολογίζεται σε μέρες, μετράει τότε το ουσιαστικό χρονικό
σημείο της πράξης, του συμβάντος, της απόφασης και της επίδοσης και/ή
κοινοποίησης;
[Εξαρτάται η έναρξη της προθεσμίας από το εάν έχει γνώση ο παραλήπτης της
πράξης; Εάν ναι, με ποιο τρόπο;]
Η μέρα στην οποία λαμβάνει χώρα το συμβάν από το οποίο προκλήθηκε η
προθεσμία, μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο όταν το επιτρέπει ρητά ο νόμος, η
δικαστική απόφαση ή η συμφωνία. Αυτό δεν ισχύει όταν η προθεσμία ξεκινάει με την
επίδοση. Έτσι ξεκινούν οι σημαντικές προθεσμίες για την έφεση, την αναίρεση ή την
αίτηση εξαφάνισης μιας ερήμην απόφασης τη μέρα μετά την επίδοση ή της δημόσιας
κοινοποίησης της απόφασης. Εάν παρόλα αυτά είναι συμφωνημένη μια άλλη μέρα
ως έναρξη της προθεσμίας, τότε η προθεσμία υπολογίζεται από αυτή τη μέρα. Εάν η
επίδοση είναι το συμβάν, από το οποίο προκαλείται η ανάγκη προθεσμίας, τότε ο

7

Πηγή: http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_gre_de.htm

Bila-Train in practice – Ενότητα “ Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών ” DE-EL - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

20

τρόπος επίγνωσης του περιεχομένου του προς επίδοση εγγράφου δεν έχει καμία
σημασία με την ισχύ της προθεσμίας.
Σε μία προθεσμία που υπολογίζεται σε μέρες, μετρούνται οι μέρες ημερολογιακά ή
μόνο οι εργάσιμες;
Όπως αναφέρεται πιο πριν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καμία σημασία,
εάν πέφτουν αργίες μέσα στην προθεσμία. Αποκλειστικά και μόνο οι εργάσιμες μέρες
υπολογίζονται μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά (όπως για την προθεσμία αιτήσεων
ανάκλησης σε πτώχευση λόγω παραμέλησης προθεσμίας, η οποία λήγει κατά
κανόνα Δευτέρα, 18 Απριλίου).
- Τι εννοείται, όταν η προθεσμία αναφέρεται σε μήνες ή έτη;
Αναφέρεται η προθεσμία σε μήνες ή έτη, τότε δεν έχει πάλι καμία σημασία, εάν
πέφτουν αργίες μέσα στην προθεσμία.
- Πότε λήγουν τέτοιες προθεσμίες;
[Προβλέπεται για προθεσμίες, οι οποίες ισχύουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή σε
συγκεκριμένες αστικές υποθέσεις, ένα συγκεκριμένο σημείο έναρξης;]
Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες ξεκινούν κανονικά την ημέρα μετά το συμβάν,
από το οποίο προκλήθηκε η ανάγκη προθεσμίας. Η ημερομηνία λήξης τους ορίζεται
σύμφωνα με τη μέρα μετά το συμβάν, από το οποίο προκλήθηκε η ανάγκη
προθεσμίας.
Μετριέται η προθεσμία σε έτη, τότε αυτή λήγει στο τέλος της ίδιας ημέρας του
τελευταίου έτους. Κοινοποιείται για παράδειγμα μια δικαστική απόφαση στις 8 Μαΐου
2000, λήγει η τριετή προθεσμία έφεσης στις 9 Μαΐου 2003 (δεν έχει καμία σημασία
για τον υπολογισμό, αν ένα από τα έτη είναι δίσεκτο).
Μετριέται η προθεσμία σε μήνες, τότε αυτή λήγει στο τέλος της ίδιας ημέρας του
τελευταίου μήνα. Δεν υφίσταται η ημερομηνία στον τελευταίο μήνα, τότε η προθεσμία
λήγει την τελευταία μέρα του μήνα (ο αριθμός των ημερών των μεμονωμένων μηνών
δεν έχει καμία σημασία).
Μία προθεσμία εξαμήνου διαρκεί έξι μήνες, μία προθεσμία δύο εβδομάδων
δεκαπέντε μέρες.
Υπολογίζεται η προθεσμία σε ώρες, δεν συνυπολογίζονται τυχόν ενδιάμεσες αργίες.
Η τελευταία ώρα καθορίζεται από το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας,
δηλαδή την πρώτη ώρα μετά το συμβάν, από το οποίο προκλήθηκε η προθεσμία.
Έχει για παράδειγμα οριστεί μια ένορκη δήλωση για τις 10.00, η κλήτευση θεωρείται
εμπρόθεσμη εάν αυτή έχει επιδοθεί στις 9.40.
Παρατείνεται μια προθεσμία, της οποίας η λήξη συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή,
νόμιμη αργία ή μη εργάσιμη μέρα μέχρι την επόμενη εργάσιμη; Ισχύει μια τέτοια
παράταση, εάν η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται από ένα μελλοντικό συμβάν;
Εάν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με νόμιμη αργία ή με ένα Σάββατο, τότε αυτή
παρατείνεται μέχρι την επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι νόμιμη αργία, ακόμα και
όταν η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται από ένα μελλοντικό συμβάν.
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Ισχύουν για συγκεκριμένες αστικές υποθέσεις ιδιαίτερες προθεσμίες άσκησης
ένδικων μέσων;
Οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων καθορίζονται στο Άρθρο 518 Στοιχείο 1 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έτσι ανέρχεται η προθεσμία έφεσης τριάντα (30)
μέρες, σε περίπτωση που ο άγων της έφεσης κατοικεί στην Ελλάδα και εξήντα (60),
εάν κατοικεί στο εξωτερικό ή εάν η παραμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία των
εξήντα (60) ημερών δεν ισχύει ωστόσο για άτομα, τα οποία παραμένουν προσωρινά
στο εξωτερικό (λόγω διακοπών ή για λίγες μέρες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο). Σε
αυτή την περίπτωση εξαρτάται η διάρκεια της προθεσμίας από τις επαγγελματικές
και οικογενειακές συνθήκες.
Μπορούν τα δικαστήρια σε περίπτωση ανάγκης ή για κάποιο άλλο λόγο να μειώσουν
τις προθεσμίες κλήτευσης ή να θέσουν μια ειδική προθεσμία για την κλήτευση; Είναι
και αντιθέτως δυνατή μια παράταση αυτών των προθεσμιών;
Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο η αξίωση παροχής έννομης προστασίας δεν
εξαρτάται από το είδος της νομικής διαφοράς και περιλαμβάνει και οριστική και
προσωρινή έννομη προστασία. Η διαδικασία για την έκδοση απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων (Άρθρο 682 - 738 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) λαμβάνει
χώρα, όταν το δικαστήριο για λόγους επείγουσας ανάγκης ή για την αποτροπή ενός
απειλητικού κινδύνου διατάζει τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια ή την ευταξία ενός
δικαίου ή για τη ρύθμιση μίας κατάστασης και ύστερα μπορεί να τα τροποποιήσει ή
να τα καταργήσει. Καθότι αυτές η περιπτώσεις είναι επείγουσες, πρέπει ο δικαστής
να προσδιορίσει γρήγορα δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης έκδοσης απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων, ωστόσο με τον αρμόζων αναλογισμό της αξίωσης έννομης
ακρόασης των διαδίκων. Για αυτό το λόγο μπορεί ακόμα και εάν οι διάδικοι κατοικούν
στο εξωτερικό ή εάν η παραμονή τους είναι άγνωστη, να ορίσει το είδος και τον
τρόπο κλήτευσης όπως και την προθεσμία κλήτευσης κατά την κρίση του και
κατ'ανάγκη να ορίσει τη δικάσιμο σε μία Κυριακή ή νόμιμη αργία. Πέρα των
αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων οι προαναφερθείσες προθεσμίες ισχύουν για
όλες τις πολιτικές δίκες και δε μπορούν να παραταθούν.
Ποιες συνέπειες φέρει η μη τήρηση προθεσμιών;
Η μη τήρηση δικαστικών προθεσμιών πράξεων δεν έχει ουδεμία συνέπεια για τη
δίκη. Παρέρχεται μία προθεσμία πράξης των διάδικων δίχως να γίνει χρήση,
αποδυναμώνεται το σχετικό δικαίωμα. Η μη τήρηση προθεσμιών προετοιμασίας
μπορεί να έχει διάφορες συνέπειες. Για παράδειγμα μπορεί η αγωγή να απορριφθεί
(Άρθρο 271 Στοιχείο 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Ποια ένδικα βοηθήματα είναι στη διάθεση των διαδίκων σε περίπτωση παραμέλησης
μίας προθεσμίας;
Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι ένα στο
Σύνταγμα προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ένα
διάδικο, ο οποίος λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω κακόπιστης συμπεριφοράς του άλλου
διαδίκου παραμέλησε μία προθεσμία, να κάνει αίτηση επαναφοράς της κατάστασης
που ίσχυε πριν τη λήξη της προθεσμίας.
Η αίτηση για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση δεν είναι ωστόσο αποδεκτή,
όταν η αίτηση βασίζεται α) σε μια υπαιτιότητα του δικηγόρου ή του νομικού
εκπροσώπου του αιτούντα ή β) σε συνθήκες, τις οποίες το δικαστήριο έχει ήδη
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ελέγξει σε σχέση με μια αίτηση παράτασης προθεσμίας ή αναβολής. Στην αίτηση
πρέπει να αναφερθεί ο λόγος, για τον οποίο παραμελήθηκε η προθεσμία. Πέρα
αυτού πρέπει να κατατεθούν αποδείξεις για τη διακρίβωση της αλήθεια και να
αναφερθεί η πράξη που παραλήφθηκε ή να γίνει δήλωση, ότι έχει ήδη εκτελεστεί. Η
εκδίκαση για την αίτηση επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση πρέπει να λάβει
χώρα τριάντα (30) μέρες μετά το τέλος της ανωτέρας βίας ή της γνωστοποίησης της
κακόπιστης συμπεριφοράς του άλλου διάδικου. Παρέρχεται αυτή η προθεσμία, δεν
μπορεί να κατατεθεί νέα αίτηση (Άρθρο 152 -158 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Στόχος της ενότητας για τον προγραμματισμό ραντεβού και έλεγχο προθεσμιών,
υπολογισμό προθεσμιών και τήρηση των προθεσμιών είναι η μετάδοση βασικών
γνώσεων στο θέμα της τήρησης χρονικών προθεσμιών σε διατάξεις του νόμου,
δικαστικές αποφάσεις ή σε διοικητικές πράξεις σε δικηγορικά γραφεία και
συμβολαιογραφεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η μετάδοση γνώσεων και
πρακτικών συμβουλών για την τήρηση χρονικών περιθωρίων στην καθημερινότητα
του δικηγορικού γραφείου γίνεται στα γερμανικά και στα ελληνικά.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Διαφοροποίηση μεταξύ προθεσμιών και ραντεβού.
Επεξήγηση των ιδιαιτεροτήτων για τις εξαιρετικές προθεσμίες
Διαχωρισμός προθεσμιών κλήτευσης και κλήτευσης στην πρώτη συζήτηση
της αγωγής σύμφωνα με το περιεχόμενό τους
Διαχωρισμός δικαστικών και νόμιμων προθεσμιών
Ακριβής υπολογισμός αρχής, διάρκειας και λήξης κάθε προθεσμίας
Χρήση των κανόνων για τον υπολογισμό των προθεσμιών
Υπολογισμός και επίβλεψη των προθεσμιών σε αστικές υποθέσεις, ποινικές
υποθέσεις και σε άλλες διαδικασίες
Περιγραφή του ελέγχου προθεσμιών
Καταμέτρηση των προϋποθέσεων για την επαναφορά των πραγμάτων στην
προηγούμενη κατάσταση
Συγγραφή αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση

Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς σκοπούς του
στη Γερμανία υφιστάμενου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου και των
υποδείξεων που περιέχονται σχετικά με τις προθεσμίες και τα ραντεβού στα
συνοδευτικά διδακτικά μέσα. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση
σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
Διδακτικός σκοπός είναι εδώ είναι το γεγονός, ότι οι προθεσμίες και τα ραντεβού
ισχύουν πλήρως και στις δύο χώρες.

Bila-Train in practice – Ενότητα “ Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών ” DE-EL - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

24

Χρονοδιάγραμμα
Αυτή η ενότητα αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.

Διάρκεια
λεπτά

σε

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα

9-20

Έλεγχος προθεσμιών στη Γερμανία,
εξηγήσεις σε γερμανική γλώσσα

21-30

Έλεγχος προθεσμιών στη Γερμανία,
εξηγήσεις σε γερμανική γλώσσα

31-40

Έλεγχος προθεσμιών στη Γερμανία,
εξηγήσεις σε γερμανική γλώσσα

41-50

Έλεγχος προθεσμιών στη Γερμανία,
εξηγήσεις σε ελληνική γλώσσα

51-60

Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
(απαντήσεις πάντα στη γλώσσα της
ερώτησης)

61-70

Ασκήσεις επί του ελέγχου προθεσμιών

75-84

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

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας

ή

ατομική
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85-90

-

Ομαδική
εργασία

Διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές
Στο παράρτημα υπάρχουν κι άλλα έγγραφα, τα οποία μπορούν να παραδοθούν.
Σκόπιμο είναι να παραδοθούν στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία τα κείμενα
νόμου.
Στο διδακτικό υλικό των εκπαιδευτών αυτής της ενότητας ανήκουν προπάντων
εικόνες και υποδείγματα εντύπων στο παράρτημα.
Οι παρακάτω ασκήσεις σε στιλ κουίζ αποτελούνται από ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί
να παρουσιαστούν στην καθημερινότητα των δικηγορικών γραφείων στη Γερμανία
και στην Ελλάδα.
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Ασκήσεις 8
Οι παρακάτω ασκήσεις μπορούν να δοθούν στους εκπαιδευόμενους είτε σαν
ομαδική εργασία είτε σαν μεμονωμένη εργασία. Σκοπός είναι να παριστάνουν
σύντομα, πως θα αποφάσιζαν στην εκάστοτε περίπτωση και να δικαιολογήσουν την
απόφαση αυτή και τη συνδεδεμένη με αυτήν πράξη.
Άσκηση 1:
Ο κύριος Μάιερ νοικιάζει στις 02/04 στις 14:00 ένα αυτοκίνητο για δέκα μέρες.
Πότε πρέπει να επιστρέψει πίσω το όχημα;
Άσκηση 2:
Ο Γιαν υποχρεώθηκε με σύμβαση κατά την αγορά ενός οικοπέδου, να πληρώσει την
τιμή αγοράς τέσσερεις μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η σύμβαση αγοράς
έκλεισε στις 17/12.
Πότε πρέπει να πληρωθεί η τιμή αγοράς;
Άσκηση 3:
Ο Καρλ νοικιάζει για τρεις μήνες στις 01/12 ένα φορτηγό.
Πότε λήγει ο χρόνος ενοικίασης;
Άσκηση 4:
Ο Χούγκο Αρμ είναι ο εναγόμενος σε μια υπόθεση τιμής αγοράς. Η τελική απόφαση
από το Ειρηνοδικείο του επιδόθηκε στις 15/03. Στις 10/04 θέλει να βρει ένα δικηγόρο,
ο οποίος θα πρέπει να κάνει έφεση κατά αυτής της απόφασης. Στο δρόμο παθαίνει ο
Χούγκο ανακοπή καρδιάς και η ανάρρωσή του ολοκληρώνεται στις 14/06.
Πότε λήγει η προθεσμία αίτησης επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση για την
έφεση;
Πότε είναι η προθεσμία θεμελίωσης της έφεσης;
Άσκηση 5:
Σχεδιάστε μια αίτηση για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση!
Προσέξτε την προθεσμία και τη μορφή της αίτησης!
Πραγματικό:
8

Πηγή: Lutz, Greuling: Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. Haan- Gruiten 2006, 8η
Έκδοση, Bruhin, Heinzelmann, Köhl, Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. HaanGruiten 2005, 3η Έκδοση
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Ενάγουσα: Εργοστάσιο Υποδημάτων Absatz & Kappe GmbH, Ledergasse 3,
04103 Leipzig
Αντιπρόσωπος: Διαχειριστής Εταίρος Ole Castagnette, ebenda
Δικαστικός Πληρεξούσιος:
Δικηγόρος Dr. Egon Korrekt, Kurplatz 1, 04103 Leipzig
Εναγόμενος:
Manni- Fredo Stiefel, Σχεδιαστής υποδημάτων, Badstr. 5, 94034
Passau
Αξίωση: Επιστροφή ενός παραχωρηθέντος δανείου ύψους 5.000,00 €
Δικαστικός Πληρεξούσιος:
Δικηγόρος Dr. Jasmin Bildhauer, Am Entenweiher 12, 94034 Passau

Λύσεις
Για την 1
Το όχημα πρέπει να επιστραφεί στις 11/04, καθότι σε αυτή την περίπτωση
συνυπολογίζεται η 02/04.
Για την 2
Η τιμή αγοράς είναι εξοφλητέα το προσεχές έτος στις 17/04.
Για την 3
Ο χρόνος ενοικίασης λήγει στις 28/02 του προσεχούς έτους, εκτός αν πρόκειται για
δίσεκτο έτος, οπότε στις 29/02.
Για την 4
Η προθεσμία επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση για την έφεση λήγει στις
28/06.
Η προθεσμία θεμελίωσης της έφεσης λήγει στις 14/07.
Για την 5
Βλέπε παράρτημα: Πρότυπο έντυπο για την αίτηση επαναφοράς
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Τεστ / Αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν στους εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί
των βάσεων των κανόνων και της υποχρέωσης για εχεμύθεια.
1. Αναφέρετε λόγους για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση:

2. Αναφέρετε ιδιαιτερότητες κατά τον υπολογισμό προθεσμιών.

3. Αναφέρετε τη διαφορά μεταξύ ραντεβού και προθεσμίας

4. Ποια είδη προθεσμιών δεν υπάρχουν;
Εξαιρετικές προθεσμίες
Νόμιμες προθεσμίες
Προσωπικές προθεσμίες
Κύριες προθεσμίες
Δικαστικές προθεσμίες
Αστυνομικές προθεσμίες
Προθεσμίες θεμελίωσης
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Λύσεις:
1. Ατύχημα
Ξαφνική βαριά αρρώστια
Απώλεια επιστολής από το ταχυδρομείο λόγω κακοκαιρίας
Παρεμπόδιση των διάδικου λόγω ασυνήθιστων και μη προβλέψιμων συμβάντων
2. Λείπει στον τελευταίο μήνα μιας προθεσμίας η αυτούσια ημερομηνία λήξης,
τότε η προθεσμία λήγει με το πέρας της τελευταίας μέρας αυτού του μήνα. Αυτός
ο κανονισμός είναι τότε σημαντικός, όταν η μέρα του συμβάντος για την έναρξη
της προθεσμίας είναι η 31η μέρα ενός μήνα, η μέρα του συμβάντος δεν
συνυπολογίζεται και η προθεσμία έχει οριστεί σε μήνες. Αυτός ο κανονισμός
μπορεί επίσης να είναι σημαντικός, όταν το τελικό χρονικό σημείο καθαρά
αριθμητικά συμπίπτει με την 29η, 30η ή 31η Φεβρουαρίου.
3. Η προθεσμία είναι ένα χρονικό διάστημα, το ραντεβού ένα χρονικό σημείο.
4. Προσωπικές προθεσμίες και αστυνομικές προθεσμίες
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Προθεσμία
Ραντεβού
Επαναφορά
στην προηγούμενη κατάσταση
Προϋπόθεση
Παράταση προθεσμίας
Διαταγή πληρωμής
Υπολογισμός προθεσμιών
Συμβάν
Χρονικό σημείο
Διάρκεια
Αίτηση
Χρονικό διάστημα
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Βιβλιογραφία και πηγές
Bruhin, Heinzelmann, Köhl, Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und
Notarfachangestelte. Haan- Gruiten 2005, 3η Έκδοση
Lutz, Greuling: Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestelte. HaanGruiten 2006, 8η Έκδοση
Schroeter, Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht, Juristische Schulung (JuS) 2007, 29
ff

Παραπομπές στο Διαδίκτυο
http://www.sandyackermann.de/Http/Steuern/Fristrechner.php
http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_gre_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_ger_de.htm
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Παράρτημα
1. Συνοπτικός Πίνακας
2. Δείγμα αίτησης για παράταση προθεσμιών
3. Παράδειγμα επίσημου εγγράφου για μη τήρηση προθεσμιών
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Συνοπτικός Πίνακας
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Δείγμα αίτησης για παράταση προθεσμιών
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Παράδειγμα επίσημου εγγράφου για μη τήρηση προθεσμιών
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