Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.

Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τη κίνηση πληρωμών και τις οχλήσεις
στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν:
-

μια εισαγωγή στο θέμα “κίνηση πληρωμών και οχλήσεις”
πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια στις κινήσεις πληρωμών
πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης όχλησης
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία όχλησης
οχλήσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων
πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του δικηγόρου αναφορικά με οχλήσεις

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
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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 την κίνηση πληρωμών και των οχλήσεων 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
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14. Συγγενικές Σχέσεις
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 “κίνηση πληρωμών και οχλήσεις” 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 κίνηση πληρωμών και σύστημα διαταγών πληρωμής
Ακριβείς ροές σε διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής
Διαταγές πληρωμής έναντι φυσικών και νομικών πρόσωπων
Πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του δικηγόρου αναφορικά με τις οχλήσεις
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-

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

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

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
Bila-Train in practice – “Eνότητα ‘Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

8

κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Κίνηση πληρωμών
Η διεκπεραίωση της κίνησης πληρωμών στη Γερμανία και στην Ελλάδα ακολουθεί τις
ίδιες βάσεις και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.
Η κίνηση πληρωμών 1 είναι η συλλογή των (επιτηδευματικών) περιστατικών
πληρωμών μεταξύ οικονομικών υποκειμένων μιας εθνικής οικονομίας ή μιας
νομισματικής ζώνης αντίστοιχα (εθνική κίνηση πληρωμών) ή μεταξύ εθνικών
οικονομιών ή διάφορες νομισματικές ζώνες αντίστοιχα (διεθνής κίνηση
πληρωμών).
Όταν μεταβιβάζονται νόμιμα μέσα πληρωμής (μετρητά), ομιλεί κανείς περί κίνηση
πληρωμών τοις μετρητοίς, εάν μέσω μεταφοράς πιστώσεων, επιταγής, άμεσων
χρεώσεων και πληρωμών με κάρτα (συστήματα POS) μεταβιβάζεται λογιστικό χρήμα
(= γύροι), περί κίνησης πληρωμών χωρίς μετρητά. Εάν στην κίνηση πληρωμών
συμμετέχουν περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, υφίσταται μεταξύ του μια
επονομαζόμενη σύμβαση πληρωμής (§§ 676 d, e BGB).
Η κίνηση πληρωμών είναι μια μορφή της κίνησης πληρωμών χωρίς μετρητά, στην
οποία ο λήπτης πληρωμής μέσω διαμεσολάβησης της τράπεζάς του (πρώτη αρχή
είσπραξης) σε αυτήν ή ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα (αρχή πληρωμής) εισπράττει το
ποσό που φαίνεται στην άμεση χρέωση από το λογαριασμό του οφειλέτη.
Ο υπόχρεος πληρωμής αναθέτει την εντολή χρέωσης στην τράπεζά του υπέρ
συγκεκριμένων πιστωτών, στην εξουσιοδότησης είσπραξης ο λήπτης πληρωμής
διαθέτει μια γραπτή εξουσιοδότηση του οφειλέτη για την είσπραξη.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζουν τα Άρθρα 56κε της Συνθήκης Ίδρυσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκης ΕΟΚ) την ελεύθερη κίνηση πληρωμών εντός των
κρατών-μελών.
Μια πληρωμή είναι μια μεταβίβαση κυριότητας χρήματος (πληρωμή σε μετρητά, στη
Γερμανία διακαιοπρακτικά 1995 90% όλων των πληρωμών, από το 2005
αυξανόμενα ηλεκτρονικά· στην Ελλάδα το 2003 περίπου 60% όλων των πληρωμών,
από το 2007 μεταγωγή σε ηλεκτρονική κίνηση πληρωμών).
Μεταφορά πιστώσεων ονομάζεται η χωρίς μετρητά πληρωμή με μεταφορά σε άλλο
λογαριασμό ενός ποσού από το λογαριασμό του πληρωτή στο λογαριασμό του
λήπτη πληρωμής. Οι νομικές σχέσεις μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος που ενεργεί
τη μεταφορά πιστώσεων και του κύριου του λογαριασμού ρυθμίζονται στη Γερμανία
από το 1999 στη σύμβαση μεταφοράς πιστώσεων (§§ 676 a–c BGB). Η σύμβαση
μεταφοράς πιστώσεων πρέπει να μεταδοθεί έγκαιρα. Προθεσμίες εκτέλεσης είναι σε
1

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές για την έρευνα: Carmen Wolf: Arbeitshilfen fόr
Rechtsanwaltsfachangestellte. Formulare, Checklisten und Muster fόr praktische Bόroablδufe. 3. Auflage.
Neuwied 2006; Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Kφhl/Oliver Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwaltsund Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005; Gerhard Kφbler: Juristisches Wφrterbuch. Fόr
Studium und Ausbildung. 14. Auflage. Mόnchen 2007; Ferdinand Lutz/ Gabriela Greuling: Fachkunde fόr
Rechtsanwalts und Notarfachangestellte. Haan-Gruiten 2006; www.wikipedia.de;
http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers: Meyers_Lexikon_online. Συγκρίνετε για την κίνηση πληρωμών επίσης:
http://www.zahlungsverkehrsfragen.de/frameset.html, στο οποίο όμως περιέχονται ακόμη μερικά σφάλματα.
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ενδοτραπεζικές μεταφορές πιστώσεων το πολύ μία, σε μεταφορές πιστώσεων εντός
χώρας τρεις, σε μεταφορές πιστώσεων στο εξωτερικό εντός της ΕΕ και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πέντε εργάσιμες ημέρες της τράπεζας. Σε
περίπτωση καθυστερημένων μεταφορών πιστώσεων η τράπεζα είναι υπόχρεη
καταβολής τόκων και αποζημίωσης. Η Ελλάδα υλοποίησε από την 1.1.2007 τις
ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διεκπεραίωση της κίνησης πληρωμών με μεταφορές
πιστώσεων χρημάτων βάση των κωδικών IBAN και Codes (International Bank
Account Number, Bank Identification Code).
Επιταγή, Αμερικάνικα Check, Αγγλικά Cheque, μια μεταβιβάσιμη εντολή προς μια
τράπεζα για την πληρωμή ενός ποσού χρημάτων από το υπόλοιπο του εκδότη,
εκδομένη στο όνομα του λήπτη ή του κύριου. Στη Γερμανία το δίκαιο επιταγών
ρυθμίζεται από το Νόμο περί Επιταγών από τις 14.8.1933. Στην Ελλάδα ισχύουν οι
ρυθμίσεις επιταγών από τη 1.7.1979 της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος.
Η επιταγή πρέπει και στις δύο χώρες στο κείμενο του εγγράφου να περιέχει το
χαρακτηρισμό επιταγή, περαιτέρω την άνευ όρων εντολή πληρωμής ενός
καθορισμένου χρηματικού ποσού, το όνομα της τράπεζας, η οποία πρέπει να
πληρώσει, την ημέρα και τον τόπο της έκδοσης και την υπογραφή του εκδότη. Σε
επιταγή στον κομιστή (συνηθίζεται στη Γερμανία) δε χαρακτηρίζεται κανένα
συγκεκριμένο πρόσωπο σα λήπτης ή στη μνεία ενός τέτοιου προστίθεται »ή στον
κομιστή«. Η επιταγή μεταβιβάζεται σαν ανώνυμο χρεόγραφο άνευ τύπων. Εάν η
επιταγή αναγράφει σα λήπτη ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δίχως ρήτρα παράδοσης
(ονομαστική επιταγή, προ πάντων διαδομένη στις συναλλαγές εξωτερικού), είναι
ένα χρεόγραφο „εις διαταγήν“ και μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση. Με τη
θεώρηση »όχι σε διαταγή« μπορεί να γίνει ένας ονομαστικός τίτλος (ονομαστική
επιταγή, δε συνηθίζεται στη Γερμανία), δηλ. μπορεί να μεταβιβαστεί με συνήθη
παραχώρηση κατά το αστικό δίκαιο. Μια επιταγή που εκδόθηκε στο εσωτερικό
πρέπει να υποβληθεί εντός οχτώ ημερών προς πληρωμή. Η πληρώτρια τράπεζα
είναι υπόχρεη μόνο απέναντι στον εκδότη για την εξόφληση· απέναντι στον κύριο δεν
υφίσταται μια τέτοια υποχρέωση, ακόμη και σε περίπτωση κάλυψης. Εάν μια
εμπρόθεσμα υποβαλλόμενη επιταγή δεν εξοφληθεί, μπορεί να γίνει αναγωγή έναντι
του εκδότη ή ενός οπισθογραφούνται προς πληρωμή. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η
σύνταξη εγγράφου (διαμαρτυρία) ή ένα πιστοποιητικό της τράπεζας περί μη
εξόφλησης.
Σε περίπτωση λογιστικής επιταγής με τη ρήτρα »μόνο προς συμψηφισμό« (στην
πράξη συχνά μόνο δύο παράλληλες πλάγιες γραμμές στην επάνω αριστερή πλευρά
της επιταγής, ονομάζεται τότε »σταυρωτή επιταγή«) το ποσό δεν επιτρέπεται να
πληρώνεται σε χρήματα (ειδάλλως επιταγή μετρητών), αλλά πρέπει να πιστωθεί
στο λογαριασμό του λήπτη. Μια επιταγή μπορεί να ανακληθεί μόνο μετά την πάροδο
της προθεσμίας επίδειξης. Εάν μια επιταγή χαθεί, μπορεί να δεσμευτεί πριν την
πάροδο της προθεσμίας επίδειξης και να κηρυχθεί ανίσχυρη σε διαδικασία
πρόσκλησης. Από την έκπτωση τις πρώην εγγύησης πληρωμής σε επιταγές
Eurocheck (1. 1. 2002) η σημασία της επιταγής έχει υποχωρήσει περαιτέρω.
Συστήματα POS [POS ακρωνύμιο για Point of Sale], τραπεζική POS, δίχως μέθοδος
πληρωμής χρήμα στο λιανικό εμπόριο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω
καρτών πελατών, Maestro ή πιστωτικών καρτών. Σημείο αφετηρίας είναι μια συσκευή
σύλληψης στοιχείων (τερματικό POS) στην περιοχή του ταμείου. Το σύστημα
Electronic-Cash είναι ένα online σύστημα POS, στο οποίο ο πελάτης με τη χρήσης
Bila-Train in practice – “Eνότητα ‘Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
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μιας κάρτας Maestro ή πελάτη και την καταχώρηση του προσωπικού του αριθμού
αναγνώρισης (PIN) αποκτά δικαιώματα στο σύστημα και επιβεβαιώνει το ποσό του
λογαριασμού. Τα στοιχεία που διαβάζονται από τον αναγνώστη καρτών από τη
μαγνητική ταινία (ή το τσιπ αντίστοιχα) μεταβιβάζονται απ’ ευθείας κωδικοποιημένα
σε ένα σύστημα εξουσιοδότησης της πιστωτικής οικονομίας για σκοπούς ελέγχου
(αναγνώριση, θεώρηση απαγόρευσης, ικανότητα πληρωμής). Σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος οι πιστωτική οικονομία εγγυάται στον έμπορο την πληρωμή του
ποσού, το οποίο στη συνέχεια χρεώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη και
πιστώνεται στον έμπορο.
Στην ηλεκτρονική άμεση χρέωση (ΗΑΧ) μέσω κάρτας Maestro και έλεγχο της
υπογραφής δε διεξάγεται έλεγχος αυθεντικότητας, απαγόρευσης ή πληρωμής ούτε
εγγύηση πληρωμής. Στη μέθοδο POZ (POS δίχως εγγύηση πληρωμής) ο πελάτης
πληρώνει επίσης με κάρτα Maestro ή πελάτη και μέσω υπογραφής. Σε περίπτωση
υπέρβασης ενός καθορισμένου ποσού διεξάγεται μόνο μια ερώτηση αρχείου
απαγόρευσης (κανένας έλεγχος πληρωμής).
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Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
Όταν ένας πιστωτής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει της (χρηματικές) απαιτήσεις του
με εξώδικο τρόπο, πρέπει να παρεμβάλλει το δικαστήριο 2 . Εδώ υπάρχουν δύο οδοί:
•
•

Είτε η αγωγή ή
Η δικαστική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής

Η όχληση είναι στο γερμανικό αστικό δίκαιο η πρόσκληση του πιστωτή προς τον
οφειλέτη, να αποδώσει μια ληξιπρόθεσμη παροχή. Η έννομη κατάσταση στην
Ελλάδα είναι η ίδια.
Εάν ο οφειλέτης δεν παρέχει παρά το ληξιπρόθεσμο μιας όχλησης, επέρχεται σε
υπερημερία οφειλέτη (§ 286 παράγραφος 1 BGB), αλλά η όχληση δεν αναστέλλει την
παραγραφή. Σε απόκλιση προς αυτό ο οφειλέτης επέρχεται δίχως όχληση σε
υπερημερία
a) σε περίπτωση μη τήρησης παροχών με καθορισμό προθεσμίας,
b) όταν της παροχής πρέπει να προηγηθεί ένα γεγονός (π.χ. έναρξη οικοδομικών
εργασιών) και έχει καθοριστεί μια εύλογη προθεσμία για την παροχή,
c) όταν ο οφειλέτης αρνηθεί οριστικά την παροχή,
d) σε χρηματική απαίτηση το αργότερο 30 ημέρες μετά το ληξιπρόθεσμο και τη
λήψη του λογαριασμού (§ 286 παράγραφοι 2 και 3 BGB).
Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής στη Γερμανία είναι μια απλοποιημένη
διαδικασία της πολιτικής δίκης (§§ 688 κε. ZPO), κατά την οποία δίχως ακρόαση του
οφειλέτη και δίχως δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αξιωμένης παροχής
αποστέλλεται στον οφειλέτη μετά από αίτηση του πιστωτή (αίτηση έκδοσης
διαταγής πληρωμής) μια διαταγή πληρωμής. Είναι επιτρεπτό μόνο για απαιτήσεις
χρηματικών πληρωμών, με δευτερεύουσες απαιτήσεις να πρέπει να αναφέρονται
ξεχωριστά από τις κύριες απαιτήσεις. Σε απαιτήσεις από καταναλωτικές πιστώσεις
πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτερότητες. Ο οφειλέτης μπορεί είτε να προσφύγει εντός
δύο εβδομάδων σε δικαστήριο κατά τις ειδοποίησης, έτσι ώστε ο πιστωτής να πρέπει
να αιτήσει προφορική διαδικασία, ή πρέπει να την εκπληρώσει, ειδάλλως η διαταγή
πληρωμής κηρύσσεται μετά από αίτηση του πιστωτή εκτελεστή (διαταγή εκτέλεσης)
και αποστέλλεται μέσω αυτεπάγγελτα. Έναντι της διαταγής εκτέλεσης είναι δυνατή
ανακοπή εντός δύο εβδομάδων, ειδάλλως ο πιστωτής μπορεί να εκκινήσει
αναγκαστική εκτέλεση.
Σε πολλές μικρές υποθέσεις η διαταγή πληρωμής λάχει προτίμησης, επειδή η
διαδικασία είναι απλοποιημένη και δεν είναι συνδυασμένη με καθήκον απόδειξης.
Επίσης είναι φτηνότερο, επειδή επιπίπτουν λιγότερα έξοδα δικαστηρίου.

2
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Στην Ελλάδα μπορεί να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ένας
ειρηνοδίκης. Ένας πιστωτής μπορεί να ζητήσει με αίτηση από τον ειρηνοδίκη, να
οχλήσει έναν οφειλέτη για ένα ανοικτό ποσό. Αυτή η μορφή της όχλησης όμως
αρχικά δεν είναι μια δικαστική, αλλά μια υπηρεσιακή.
Στην διαταγή πληρωμής υπάρχει ένας αιτούμενος (αυτός που υποβάλλει την αίτηση)
και έναν ο καθ’ ου η αίτηση (αυτός, κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση). Ο
αιτούμενος είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο ανήκει η απαίτηση. Ο καθ’ ου είναι αυτός,
που δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση πληρωμής του.
Με τη διαταγή πληρωμής ο καθ’ ου οχλείται από το δικαστηρίου για τη πληρωμή.
•

•
•

•

•

Στην αίτηση διαταγής πληρωμής ο αιτούμενος ισχυρίζεται ότι η αξίωση που
προβάλλει έναντι του ο καθ’ ου η αίτηση του ανήκει. Το δικαστήριο που
εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής ελέγχει την αίτηση αυτή μόνο τυπικά, δηλ.
ελέγχει μόνο, εάν η αίτηση περιέχει όλα τα στοιχεία. Εάν η αίτηση είναι πλήρης
και τυπικά σωστή, εκδίδεται μια διαταγή πληρωμής, η οποία επιδίδεται στον ο
καθ’ ου η αίτηση.
Για να μπορεί το δικαστήριο να επιδώσει τη διαταγή πληρωμής, απαιτείται η
αναγραφή την πλήρους διεύθυνσης του ο καθ’ ου στη διαταγή πληρωμής.
Επίσης απαιτείται η διεύθυνση του αιτούμενου διότι:
o ο καθ’ ου γνωρίζει τότε, ποιος τον προσκαλεί σε πληρωμή
o το δικαστήριο στον τόπο κατοικίας του αιτούμενου (πιστωτή) έχει
την αρμοδιότητα
o το δικαστήριο πρέπει να γνωρίζει, ποιόν μπορεί να πληροφορήσει
σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας και υπό ποια διεύθυνση
Βασικά σε υποθέσεις απαιτήσεων έως 5000,00 € και μετά από υποβολή
ανακοπής είναι αρμόδιο πάντα το ειρηνοδικείο, σε αξία αντικειμένου δίκης
από 5000,01 € και πάνω το πρωτοδικείο. Στην Ελλάδα αρχικά είναι αρμόδιος
ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας του ειρηνοδικείου στον τόπο του πιστωτή,
ανεξάρτητα από την αξία αντικειμένου δίκης ή το ποσό για το οποίο εκκινείται
η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.
Για διαταγές πληρωμή είναι αρμόδιο πάντα το ειρηνοδικείο, στον τόπο
κατοικίας του αιτούμενου, ανεξάρτητα από το ύψος της απαίτησης. Στην
Ελλάδα είναι αρμόδιοι ειρηνοδίκες του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.

Για την παραλαβή της αίτησης διαταγή πληρωμής αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο, στο
οποίο ο αιτούμενος έχει τη γενική του δωσιδικία ή σε μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια
το κεντρικό δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής της δικαστικής περιφέρειας.
Πριν την αποστολή μιας διαταγής πληρωμής θα πρέπει να ελεγχθεί βάση ενός
κατάλογου τόπου/δικαστηρίων, εάν στην αντίστοιχη περιοχή υπάρχει ένα κεντρικό
δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντα των
ειρηνοδικείων στην περιφέρεια.
Σε μια διαταγή πληρωμής ο ο καθ’ ου η αίτηση προσκαλείται από το δικαστήριο, είτε
να πληρώσει την απαίτηση εντός δύο εβδομάδων (από επίδοσης) ή να υποβάλλει
ανακοπή στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.. Στην Ελλάδα η
προθεσμία ανέρχεται σε τέσσερις εβδομάδες. Εάν το κάνει, η διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωμής μεταβαίνει στην επονομαζόμενη τακτική διαδικασία. Μια τέτοια
τακτική διαδικασία διεξάγεται τότε στο δικαστήριο, στο οποίο ο αιτούμενος έχει
την κατοικία του. Και εδώ η αρμοδιότητα στην υπόθεση για τη διεξαγωγή της
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τακτικής διαδικασίας διακριβώνεται βάση της αξίας αντικειμένου δίκης (έως και
5000,00 € = ειρηνοδικείο,
από αξία αντικειμένου δίκης των 5000,01 € =
πρωτοδικείο).
Ο ο καθ’ ου η αίτηση πρέπει να γνωρίζει επακριβώς, τι είδους απαίτηση προβάλλει ο
αιτούμενος και με ποια νόμιμη αιτία. Η διαταγή πληρωμής πρέπει δηλαδή να περιέχει
το περί τίνος πρόκειται (αξίωση αμοιβής, ενοίκιο κτλ.) και πότε προέκυψε η αξίωση.
Περαιτέρω σημαντικό είναι το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης.
Ληξιπρόθεσμο σημαίνει, ότι ο οφειλέτης (ο καθ’ ου η αίτηση) πρέπει να αποδώσει την
παροχή εντός μιας προθεσμίας.
Εάν ένας οφειλέτης δεν πληρώσει πέρα του ληξιπρόθεσμου, έρχεται σε υπερημερία,
δηλαδή είναι καθυστερημένος με τις παροχές του. Υπερημερία προκύπτει αυτόματα,
εάν το ληξιπρόθεσμο έχει παρέλθει κατά τουλάχιστον 30 ημέρες (αυτό ισχύει
για καταναλωτές μόνο, εάν η συνέπειες αυτές έχουν επισημανθεί ειδικά στο
λογαριασμό), η ημέρα πληρωμής έχει καθοριστεί με ημερολογιακή ημερομηνία
ή η έχει γίνει όχληση για την αξίωση. Η υπερημερία είναι τόσο σημαντική, διότι οι
τόκοι των αξιώσεων υπολογίζονται από υπερημερίας. Η χρηματική οφειλή κατά την
υπερημερία πρέπει να υπολογίζεται για καταναλωτές με πέντε εκατοστιαίες μονάδες
πάνω από το βασικό επιτόκιο. Εάν δε συμμετέχει καταναλωτής στη δικαιοπραξία, το
κατά το νόμο επιτόκιο στη Γερμανία ανέρχεται σύμφωνα με το § 288 II BGB 8 %
πάνω από το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο. Στην Ελλάδα ισχύει το επιτόκιο της
κεντρικής τράπεζας.
Για την διαταγή πληρωμής προκύπτουν τέλη, τα οποία πρέπει να πληρώσει ο
οφειλέτης. Και για τα έξοδα δικηγόρου είναι υπόχρεος πληρωμής ο οφειλέτης.
Στο έντυπο υποβολής αίτησης πρέπει να αναφέρεται ο δικαστικός
πληρεξούσιος του αιτούμενου. Αυτός είναι το αιτούμενο δικηγορικό γραφείο.
Στη σελίδα 2 του έντυπου υποβολής αίτησης πρέπει να καταχωρηθεί ο
αριθμός καταλόγου της αξίωσης.
Στον τομέα „II b“ της διαταγής πληρωμής πρέπει να αναφέρονται οι υπολογισμένοι
τόκοι. Στον τομέα „III. Δαπάνες του αιτούμενου“ καταχωρούνται ποσά για
ταχυδρομικά τέλη ή έξοδα για χαρτί ή φάκελο αλληλογραφίας.
Διαταγή πληρωμής 3
a) Φυσικό πρόσωπο
Η διαταγή πληρωμής ενός φυσικού προσώπου έναντι ενός φυσικού προσώπου είναι
η πιο απλή παραλλαγή. Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί, εάν ένα πρόσωπο θέλει να
αιτήσει διαταγή πληρωμής έναντι ενός μεμονωμένου προσώπου ή μιας ομάδας
προσώπων.
aa) Κανονική περίπτωση
Μεμονωμένο πρόσωπο έναντι μεμονωμένου προσώπου. Σημαντικότητα διαθέτει στη
Γερμανία ο σωστός κλειδάριθμος για το φύλλο, πρέπει να καταχωρηθούν ο
αιτούμενος και ο καθ’ ου η αίτηση, ο πλήρης χαρακτηρισμός ονομασίας και η πλήρης
3
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διεύθυνση
bb) Πιστωτής καθ’ ολόκληρον
Δύο πρόσωπο έναντι ενός οφειλέτη. Στην περίπτωση πιστωτών καθ’ ολόκληρον ο
κάθε πιστωτής καθ’ ολόκληρον έχει το δικαίωμα, να απαιτήσει ολόκληρη την παροχή
προς εαυτόν, (§ 428 BGB). Η απαίτηση δεν είναι λοιπόν διαιρεμένη όπως στην
ενεργητική διαιρεμένη ενοχή. Ο οφειλέτης αρκεί όμως να ενεργήσει την παροχή μόνο
μια φορά. Ταυτόχρονα μπορεί κατά βούληση να επιλέξει, προς ποιόν θα ενεργήσει
την παροχή. Αυτό ισχύει ακόμη και τότε, και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το
εναντίον, εάν ένας άλλος πιστωτής έχει ήδη απαιτήσει την παροχή ή έχει ασκήσει
αγωγή έναντι του οφειλέτη, (§ 428, πρόταση 2 BGB).
cc) Οφειλέτης εις ολόκληρον
Εάν περισσότερα πρόσωπα οφείλουν μια παροχή με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας
να είναι υπόχρεος να ενεργήσει την παροχή εις ολόκληρον, ο πιστωτής αλλά έχει το
δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή μόνο μια φορά (πιστωτής εις ολόκληρον), ο
πιστωτής μπορεί να απαιτήσει την παροχή από οποιονδήποτε των οφειλετών στο
σύνολό της ή ένα τμήμα της. Όλοι οι οφειλέτες παραμένουν υπόχρεοι για την
ενέργεια ολόκληρης της παροχής.
b) Ατομική επωνυμία
Μια ατομική επωνυμία δεν έχει αντιπρόσωπο αλλά ιδιοκτήτη. Για υποχρεώσεις
ευθύνεται ο ιδιοκτήτης τόσο με την ιδιωτική, όσο και με την επιχειρησιακή του
περιουσία. Μια ατομική επωνυμία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό
μητρώο (e. K. = eingetragener Kaufmann (εγγεγραμμένος έμπορος))
c) ΕΠΕ
Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι ένα νομικό πρόσωπο του
ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο συμμετάσχουν άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με μια
επένδυση κεφαλαίων. Η ΕΠΕ αντιπροσωπεύεται από έναν ή περισσότερους
επιχειρησιακούς συνέταιρους, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται στη διαταγή
πληρωμής.
d) ΕΕ
Μια Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) είναι μια προσωπική εμπορική εταιρεία, στην οποία
ενώθηκαν δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, για να
ασκήσουν, υπό κοινή επωνυμία, ένα εμπορικό επάγγελμα, με τουλάχιστον έναν από
τους εταίρους να είναι ετερόρρυθμος εταίρος και ένας ακόμη ομόρρυθμος εταίρος. Η
ΕΕ αντιπροσωπεύεται από τον Ομόρρυθμος εταίρος.
e) ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι στο γερμανικό δίκαιο μια ειδική μορφή της Ετερόρρυθμης
Εταιρείας (ΕΕ) και εξ αυτού μια προσωπική εταιρεία. Άλλως απ’ ότι σε μια συνήθη
ετερόρρυθμη εταιρεία ο προσωπικά ευθυνόμενος εταίρος δεν είναι φυσικό πρόσωπο,
αλλά μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Σκοπός αυτού του
κατασκευάσματος εταιρικού δικαίου είναι, να αποκλεισθούν ή να μειωθούν κίνδυνοι
ευθύνης για τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την εταιρεία. Στην Ελλάδα η
νομική μορφή αυτή δεν είναι υπαρκτή.
e) Υπόθεση μίσθωσης/οικοπέδων
Η διαταγή πληρωμής σε μια υπόθεση μίσθωσης συμπληρώνεται βασικά ακριβώς
Bila-Train in practice – “Eνότητα ‘Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

16

όπως μια διαταγή πληρωμής, στην οποία προβάλλονται απαιτήσεις π.χ. για μια
παροχή εμπορευμάτων.
Το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραδίδεται η διαδικασία μετά από ανακοπή, είναι
αναγκαστικά (§ 29 a ZPO) αυτό του τόπου του αντικειμένου της μίσθωσης.

Η ανακοπή
Η ανακοπή 4 είναι ένα ένδικο βοήθημα για την προσβολή διαταγών πληρωμής,
αποφάσεων δέσμευσης, αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κ. α., η οποία οδηγεί
στον έλεγχο της απόφασης στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας. Η προθεσμία για την
υποβολή της ανακοπής ανέρχεται σε 2 εβδομάδες, υπολογιζόμενες από την επίδοση
της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή πρέπει να υποβληθεί στο ειρηνοδικείο, στο
οποίο εκκρεμεί η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.
a) Ανακοπή κατά της αίτησης συνολικά
b) Μερική ανακοπή· ο καθ’ ου μπορεί να ανακόψει
a. Ένα τμήμα της κύριας απαίτησης
b. Τους τόκους στο σύνολο
c. Το ύψος των τόκων
d. Τα έξοδα διαδικασίας
e. Άλλες δευτερεύουσες απαιτήσεις
Ο οφειλέτης μπορεί είτε να προσφύγει εντός δύο εβδομάδων σε δικαστήριο κατά τις
ειδοποίησης, έτσι ώστε ο πιστωτής να πρέπει να αιτήσει προφορική διαδικασία, ή
πρέπει να την εκπληρώσει, ειδάλλως η διαταγή πληρωμής κηρύσσεται μετά από
αίτηση του πιστωτή εκτελεστή (διαταγή εκτέλεσης) και αποστέλλεται μέσω
αυτεπάγγελτα. Έναντι της διαταγής εκτέλεσης είναι δυνατή ανακοπή εντός δύο
εβδομάδων, ειδάλλως ο πιστωτής μπορεί να εκκινήσει αναγκαστική εκτέλεση.

4
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Η διαταγή εκτέλεσης
Μετά την επίδοση μιας διαταγής πληρωμής στον αντίπαλο, ο αιτούμενος ή ο
αντιπρόσωπός του λαμβάνει από το δικαστήριο ένα ακόμη έντυπο, την „Αίτηση για
την έκδοση μιας διαταγής εκτέλεσης“. Αυτή είναι η „δεύτερη όχληση του
δικαστηρίου“ προς παροχή πληρωμών επί των απαιτήσεων του αιτούμενου. Η
αίτηση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί, όταν ο καθ’ ου δεν έχει ενεργήσει πληρωμές ή
εάν έχει εξοφλήσει μόνο ένα τμήμα του απαιτούμενου ποσού. Η αίτηση επιτρέπεται
να υποβληθεί το νωρίτερο 2 εβδομάδες μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής
στον ο καθ’ ου η αίτηση.
Η διαταγή εκτέλεσης στη Γερμανία και στην Ελλάδα προσφέρει τη δυνατότητα της
αναγκαστικής κλήσης της απαίτησης, π.χ. με τη βοήθεια δικαστικών επιμελητών ή με
κατάσχεση μισθού στον εργοδότη. Η διαταγή εκτέλεσης ενεργεί λοιπόν σα απόφαση
δικαστηρίου και επιδίδεται επίσης μέσω ταχυδρομείου ή δικαστικού επιμελητή. Η
διαταγή εκτέλεσης είναι ένας επονομαζόμενος „τίτλος“, και ένας τίτλος παραμένει
εκτελεστός για 30 έτη. Έναντι της διαταγής εκτέλεσης είναι δυνατή η ανακοπή.
Το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής εκδίδει τη διαταγή εκτέλεσης, η
οποία επιδίδεται τυπικά στον καθ’ ου η αίτηση. Από την ημέρα της επίδοσης ο ο καθ’
ου η αίτηση έχει ακόμη μια φορά μια προθεσμία ανακοπής δύο εβδομάδων. Μετά την
πάροδο της προθεσμίας αυτής η διαταγή εκτέλεσης έχει ουσιαστικά το ίδιο
αποτέλεσμα με μια απόφαση.
Τώρα ο αιτούμενος μπορεί να επισπεύσει την αναγκαστική εκτέλεση με τη βοήθεια
του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή. Εάν ο ο καθ’ ου η αίτηση υποβάλλει ανακοπή
έναντι της διαταγής πληρωμής ή εάν αμυνθεί με μια ανακοπή έναντι της διαταγής
εκτέλεσης η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να συνεχιστεί σαν
πολιτική δίκη. Ο αιτούμενος καλείται τότε από το δικαστήριο που διεξάγει τη δίκη, να
θεμελιώσει και να αποδείξει την αξίωσή του.
Ανακοπή έναντι διαταγής εκτέλεσης 5
Τι μπορεί να κάνει ακόμη ο οφειλέτης, εάν του έχει επιδοθεί ήδη μια διαταγή
εκτέλεσης, αλλά δε θέλει να την αποδεχθεί; Ο οφειλέτης λαμβάνει μια δεύτερη
ευκαιρία από το νομοθέτη, να φυλάξει τα δικαιώματά του, την ανακοπή έναντι της
διαταγής εκτέλεσης, η οποία είναι δυνατή κατά το § 700 παράγραφος 3 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας (ZPO). Αυτό οδηγεί στην διεξαγωγή της επίδικης διαδικασίας
(§ 700 παράγραφος 4 ZPO), στην οποία μπορεί να προβάλλει τις αντιρρήσεις του.
Προσοχή: Έναντι μιας ενεργά επιδοθείσας διαταγής εκτέλεσης παραμένουν μόνο
λίγες δυνατότητας (όπως μια ανταγωγή εκτέλεσης σύμφωνα με το § 767 ZPO), αφού
η ειδοποίηση αυτή αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Με την ευρύτερη έννοια μια διαταγή
εκτέλεσης είναι ένα είδος ερήμην απόφασης.

5
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Η αναγκαστική εκτέλεση 6
Η αναγκαστική εκτέλεση 7 (εκτέλεση) είναι στη Γερμανία με την ευρύτερη έννοια η
επιβολή μιας κυριαρχικής εντολής με τη βοήθεια κρατικών εξαναγκαστικών μέτρων
(§§ 704–945 ZPO· §§ 249 ακόλουθος Κώδικας Δημοσίων Εσόδων, νόμοι περί
διοικητικής εκτέλεσης της Ομοσπονδίας και των κρατιδίων). Ο γερμανικός ΚΠολΔ
διακρίνει μεταξύ της αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω χρηματικών απαιτήσεων και λόγω
λοιπών απαιτήσεων (π.χ. έκδοση πραγμάτων, τέλεση ή παράλειψη μιας πράξης).
Στην Ελλάδα μια αναγκαστική εκτέλεση συνηθίζεται κατά κανόνα μόνο σε χρηματικές
απαιτήσεις.
Ακολουθεί πρώτα η εξήγηση των κανόνων και διαδικασιών στη Γερμανία,
ακολουθούμενη από την παράσταση των αλληλουχιών στην Ελλάδα. Γενικά ισχύει,
ότι γερμανικοί τίτλοι, δηλαδή απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στη Γερμανία,
μπορούν να εισπραχθούν και στην Ελλάδα. Μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν
αντίστοιχες συμφωνίες.
Διαδικαστικοί κανόνες: Εντός της χρηματικής εκτέλεσης γίνεται διάκριση μεταξύ των
στόχων της δράσης, μεταξύ μιας αναγκαστικής εκτέλεσης στην κινητή ή την ακίνητη
περιουσία οφειλέτη καθώς και σε απαιτήσεις και λοιπά δικαιώματα του οφειλέτη.
Προϋπόθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η ύπαρξη ενός εκτελεστού τίτλου,
δηλαδή ενός έγγραφου, το οποίο επιτρέπει την αναγκαστική εκτέλεση (π.χ.
τελεσίδικα ή προσωρινά αποφάσεις που κηρύχθηκαν εκτελεστές ). Για την τέλεση της
αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται ένα εκτελεστό αντίγραφο, δηλαδή ένα αντίγραφο
του τίτλου, στο οποίο είναι υπηρεσιακά πιστοποιημένη η εκτελεστότητα του τίτλου
(εκτελεστήριος τύπος). Η αναγκαστική εκτέλεση δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει, πριν
επιδοθεί ο εκτελεστός τίτλος στον οφειλέτη. Το εκτελεστικό όργανο είναι ο δικαστικός
επιμελητής ή το δικαστήριο της εκτέλεσης. Δικαστήριο της εκτέλεσης είναι συνήθως
το ειρηνοδικείο, στου οποίου την περιφέρεια θα λάβει χώρα η εκτελεστική διαδικασία.
Ο δικαστικό επιμελητής είναι αρμόδιος για όλες τις πράξεις εκτέλεσης, οι οποίες δε
μεταβιβάστηκαν στα δικαστήρια, ειδικά για την κατάσχεση και πλειστηριασμό κινητών
πραγμάτων λόγω χρηματικών απαιτήσεων, και για την αναγκαστική εκτέλεση προς
έκδοση πραγμάτων. Κατά την κατάσχεση παίρνει στη νομή του χρήματα, αξιόγραφα
και πράγματα αξίας, άλλα πράγματα, προπάντων έπιπλα, τα αφήνει στην κατοχή του
οφειλέτη, τα σημαίνει όμως εξωτερικά με την εφαρμογή σημάτων (σφραγίδων)
κατάσχεσης σαν κατασχεμένα. Σχετικά με την κατάσχεση καταγράφεται πρωτόκολλο.
Ο πιστωτής έχει αποκτήσει ένα δικαίωμα ενεχύρου επί των κατασχεμένων
πραγμάτων, το δικαίωμα ενεχύρου του δανειστή επί των κατασχεμένων πραγμάτων,
δηλαδή το δικαίωμα να ικανοποιηθεί μέσω της χρηματικής αξίας των πραγμάτων για
την εκτελεστή του απαίτηση. Η κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται πέρα από
το αναγκαίο για την ικανοποίηση του πιστωτή μέτρο (απαγόρευση καταχρηστικής
κατάσχεσης). Εν ονόματι της κοινωνικής εξασφάλισης του οφειλέτη η αναγκαστική
εκτέλεση δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει στις βασικές ανάγκες του οφειλέτη, λόγος για
τον οποίο κάποια πράγματα είναι ακατάσχετα (προστασία από την κατάσχεση). Τα
κατασχεμένα πράγματα δημοπρατούνται κατά κανόνα από το δικαστικό επιμελητή,
με την πρώτη προσφορά να πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ήμισυ της
κανονικής τιμής πώλησης. Κατασχεμένα χρήματα πρέπει να παραδίδονται στον
πιστωτή. Πριν την αξιοποίηση πρέπει να δοθεί ευκαιρία στον οφειλέτη, εάν είναι
6

Παρακαλώ προσέξτε: Σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση υπάρχει μια αυτοτελής ενότητα.
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δυνατό, να εξοφλήσει το χρέος του. Εάν η αναγκαστική κατάσχεση δεν οδηγήσει, ή
οδηγήσει μόνο μερικώς στην ικανοποίηση του πιστωτή, αυτός μπορεί να ζητήσει από
τον οφειλέτη την κατάθεση ένορκης βεβαίωσης σχετικά με την κατάσταση της
περιουσίας του (με τη σύνταξη μιας απογραφής περιουσίας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο
πιστωτής να έχει της δυνατότητα της εκτελεστικής πρόσβασης)
Η αναγκαστική εκτέλεση σε οικόπεδα και δικαιώματα παρόμοια οικοπέδων γίνεται με
καταχώρηση μιας αναγκαστικής υποθήκης, με αναγκαστικό πλειστηριασμό ή
αναγκαστική διαχείριση, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.
Για την αναγκαστική εκτέλεση απαιτήσεων, μεταξύ άλλως περιουσιακών
δικαιωμάτων του οφειλέτη είναι αρμόδιο το δικαστήριο της εκτέλεσης, το οποίο
εκδίδει επί αιτήσεως του πιστωτή μια απόφαση κατάσχεσης, με την οποία γίνεται η
κατάσχεση του δικαιώματος και απαγορεύεται στον οφειλέτη η είσπραξη και στον
τρίτο οφειλέτη η παροχή προς τον οφειλέτη. Με την από το δικαστήριο διαταγμένη
μεταβίβαση της απαίτησης προς είσπραξη (ο κανόνας) (η οποία συνήθως
συνδυάζεται σε μία απόφαση με την κατάσχεση, την απόφαση κατάσχεσης και
μεταβίβασης) ή αντί πληρωμής (σπάνια) ο πιστωτής καθίσταται ικανός να προβάλει ο
ίδιο το κατασχεμένο δικαίωμα. Η κατάσχεση αμοιβής, μισθού και παρόμοιων
απαιτήσεων είναι πολύ περιορισμένη για κοινωνικού λόγους. Εάν γίνει διαμαρτυρία
λόγω πράξεων κατάσχεσης (»Μνείες έναντι του τρόπου της αναγκαστικής
εκτέλεσης« κατά § 766 ZPO), αποφασίζει το δικαστήριο της εκτέλεσης. Τρίτοι, στον
οποίων τα δικαιώματα επεμβαίνει η αναγκαστική εκτέλεση, μπορούν να ενεργήσουν
έναντι του πιστωτή με ανακοπή τρίτου (§§ 771 κε. ZPO).
Εάν ο οφειλέτης ισχυριστεί ότι η απόφαση δεν επιτρέπεται πια να εκτελεστεί, αφού η
εν αυτής καθορισμένη απαίτηση μεταβλήθηκε λόγω εκ των υστέρων διαμορφωμένων
περιστάσεων, π.χ. συνεπεία πληρωμής του οφειλέτη αποσβέστηκε, πρέπει να
κινήσει αγωγή έναντι του ανακόπτοντος πιστωτή σύμφωνα με το § 767 ZPO στο
δικαστήριο πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας που διεξάγει τη δίκη λόγω του
ανεπίτρεπτου της αναγκαστικής εκτέλεσης (ανταγωγή εκτέλεσης). Σε μερικές
περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να διατάξει επί αιτήσεως την παύση της
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κατάσχεση, στην πολιτική δίκη μια κυριαρχική δικαιοπραξία, μέσω της οποίας
αφαιρείται η ιδιοκτησία ή η διάθεση ενός αντικειμένου από τον οφειλέτη, με σκοπό
την εξασφάλιση ή την ικανοποίηση των αξιώσεων (χρηματική απαίτηση) του
πιστωτή. Η κατάσχεση γίνεται συνήθως δια αναγκαστικής εκτέλεσης στην κινητή
περιουσία του οφειλέτη. Προϋποθέτει εκτελεστό αντίγραφο ενός εκτελεστού τίτλου
(απόφαση, εκτελεστό συμβολαιογραφικό έγγραφο). Η κατάσχεση επιφέρει τη
δημοσίου δικαίου δέσμευση (δήμευση), η οποία δημιουργεί για τον πιστωτή ένα
δικαίωμα ενεχύρου επί των κατασχεμένων πραγμάτων. Η κατάσχεση κινητών
πραγμάτων ενεργείται από το δικαστικό επιμελητή, όταν αυτός τα παίρνει στη μονή
του ή κάνοντας την κατάσχεση ορατή με την επικόλληση της σφραγίδας κατάσχεσης
(λαϊκιστί στη Γερμανία »Kuckuck«). Τα κατασχεμένα πράγματα κατά κανόνα
δημοπρατούνται. Απαγορεύεται η καταχρηστική κατάσχεση, δηλαδή η αξία του
κατασχεμένου πράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ουσιαστικά την απαίτηση. Η
κατάσχεση απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων του οφειλέτη
ενεργείται με απόφαση κατάσχεσης του ειρηνοδικείου. Αυτή απαγορεύει στον τρίτο
οφειλέτη να προβεί σε παροχές προς τον οφειλέτη της εκτέλεσης, και διατάσσει τον
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τελευταίο, να αποβλέψει από κάθε διάθεση επί της απαίτησης. Η αξιοποίηση γίνεται
κατά κανόνα με μεταβίβαση της κατασχεμένης απαίτησης στον πιστωτή προς
είσπραξη.
Η κίνηση της εκτέλεσης επί κινητής περιουσίας στη Γερμανία
Για την κίνηση της εκτέλεση σε κινητά πράγματα 8 του οφειλέτη ο πιστωτής πρέπει να
υποβάλλει αίτηση προς τέλεση της εκτέλεσης στον δικαστικό επιμελητή. Όποιος δε
γνωρίζει τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, μπορεί να απευθυνθεί στην υπηρεσία
διανομής δικαστικών επιμελητών του ειρηνοδικείου, στου οποίου την περιφέρεια
πρόκειται να τελεσθεί η εκτέλεση. Αυτή μεταβιβάζει την αίτηση στον αρμόδιο
δικαστικό επιμελητή.
Ο πιστωτής πρέπει να παραθέσει στην αίτηση τον τίτλο με τον εκτελεστήριο τύπο.
Μπορεί επίσης να δώσει εντολές σχετικά με την εκτέλεση στο δικαστικό επιμελητή.
Παραδείγματος χάρη μπορεί να καθορίσει, ότι ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να
κατασχέσει μια ιδιαίτερα πολύτιμη ζωγραφιά.
Ο δικαστικός επιμελητής θα αναζητήσει τον οφειλέτη και κατ’ αρχάς θα τον
προσκαλέσει να πληρώσει. Εάν επί της πρόσκλησης αυτής ο οφειλέτης πληρώσει
ολόκληρη την απαίτηση συν τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης, λαμβάνει
αποδεικτικό πληρωμής και η κατάσχεση δεν εκτελείται.
Εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει, ο δικαστικός επιμελητής θα αναζητήσει αντικείμενα
προς κατάσχεση. Εδώ έχει το δικαίωμα της νηοψίας της κατοικίας του οφειλέτη
berechtigt. Εάν όμως ο οφειλέτης ανακόψει την νηοψία της κατοικίας, η νηοψία
μπορεί να ενεργηθεί μόνο βάση μιας δικαστικής απόφασης νηοψίας, η οποία
εκδίδεται επί αίτησης του πιστωτή.
Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να κατάσχει αντικείμενα, τα οποία ευρίσκει. Μπορεί
να κατασχεθεί ολόκληρο το νοικοκυριό; Για την προστασία του οφειλέτη όμως, δεν
μπορούν να κατασχεθούν όλα τα αντικείμενα. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να του
αφήσει παραδείγματος χάρη πράγματα, τα οποία χρησιμεύουν στην ιδιωτική του
χρήση και το νοικοκυριό, εάν αυτά αντιστοιχούν σε έναν ταπεινό τρόπο ζωής. Επίσης
δεν επιτρέπεται να κατασχεθούν αντικείμενα, τα οποία είναι αναγκαία για την
εξάσκηση του επαγγέλματος του οφειλέτη. Τα κατασχεμένα πράγματα παραμένουν
κατ’ αρχήν στην νομή του οφειλέτη. Εφοδιάζονται με μια σφραγίδα κατάσχεσης (που
στη Γερμανία ονομάζεται „κούκος“).
Χρήματα, κοσμήματα ή αξιόγραφα, τα οποία κατάσχονται μεταβαίνουν στη νομή του
δικαστικού επιμελητή. Κατασχεμένα πράγματα δημοπρατούνται από το δικαστικό
επιμελητή. Ο πιστωτής λαμβάνει το προϊόν του πλειστηριασμού. Κατασχεμένα
χρήματα παραδίδονται από το δικαστικό επιμελητή στον πιστωτή.
Εάν με την εκτέλεση δεν ικανοποιηθεί πλήρως η απαίτηση του πιστωτή ή εάν ο
οφειλέτης αρνηθεί την νηοψία της κατοικίας του ή εάν παρά την επανειλημμένη
ανακοίνωση ο δικαστικός επιμελητής δε βρει τον οφειλέτη στην κατοικία του, ο
δικαστικός επιμελητής καλεί τον οφειλέτη προς κατάθεση της ένορκης βεβαίωσης.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται αίτηση του πιστωτή.
8
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Ο οφειλέτης πρέπει τότε να συντάξει μια απογραφή περιουσίας. Σε αυτήν πρέπει να
αναφέρει όλα τα αντικείμενα αξίας του, τις απαιτήσεις κτλ. και πρέπει να βεβαιώσει
ένορκα, ότι τα στοιχεία που έδωσε είναι πλήρη και σωστά. Εάν ψεύδεται, καθιστά τον
εαυτό του αξιόποινο.
Όποιος καταθέσει αυτήν την ένορκη βεβαίωση, εγγράφεται στον κατάλογο οφειλετών
του ειρηνοδικείου. Από τον κατάλογο οφειλετών δίδονται παραδείγματος χάρη
πληροφορίες σε δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να ελέγχουν την αξιοπιστία
ενός προσώπου, αλλά και σε τράπεζες για τον έλεγχο της απονομής δανείων.
Τα έξοδα της εκτέλεσης επί κινητής περιουσίας 9 καθορίζονται βάση του νόμου από
τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών. Τα έξοδα επιβαρύνουν αρχικά τον πιστωτή,
διότι αυτός δίδει την εντολή εκτέλεσης. Ο οφειλέτης οφείλει να πληρώσει τα έξοδα
εκτέλεσης, εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του ήταν αναγκαία. Κατά κανόνα
τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης εκτελούνται μαζί μα την απαίτηση καθ’ αυτή. Το
ύψος των εξόδων καθορίζεται από το είδος της δραστηριότητας του δικαστικού
επιμελητή και υπολογίζεται βάση ενός πίνακα τελών. Σε περίπτωση βοήθειας
δικηγόρου προσθέτονται επίσης τα έξοδα αυτού. Εάν ο πιστωτής δεν είναι σε θέση,
να πληρώσει τα έξοδα της εκτέλεσης, μπορεί να αιτήσει ευεργέτημα πενίας.
Κανονισμός αφερεγγυότητας, στη Γερμανία ακρωνύμιο InsO, νομοθετική διάταξη
που ετέθη σε ισχύ την 1.1.1999 από τις 5.10. 1994, που αποσκοπεί στη
μεταρρύθμιση του πτωχευτικού και συμβιβαστικού δικαίου και αντικαθιστά τον
πτωχευτικό νόμο και το κανονισμό συμβιβασμών και στα νέα κρατίδια το γενικό
εκτελεστικό κανονισμό. Ο κανονισμός διευκολύνει την έναρξη της, τώρα πια καθ’ όλη
τη Γερμανία ενιαίας, διαδικασίας αφερεγγυότητας με συμπλήρωση των αιτιών
έναρξης και δυσκολία της άρνησης έναρξης λόγω έλλειψης περιουσίας, συγκέντρωση
αρμοδιοτήτων σε ένα συγκεκριμένο ειρηνοδικείο και επέκταση της ικανότητας
αφερεγγυότητας σε εταιρείες δίχως ικανότητα δικαίου. Τα στην εναρκτήρια διαδικασία
επιτρεπτά ασφαλιστικά μέτρα είναι λεπτομερώς ρυθμισμένα και μεταβιβασμένα στον
προσωρινό σύνδικο, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί και η εξέταση ευκαιριών
εξυγίανσης. Η εκτενείς καινοτομίες στην εκκινημένη διαδικασία αφορούν προ πάντων
την επέκταση της πτωχευτικής περιουσίας με την συμπερίληψη των νέων
αποκτήσεων του οφειλέτη, την κατάργηση των μέχρι τώρα προνομίων ορισμένων
πιστωτών, την ποιο ισχυρή συμπερίληψη των ασφαλιστικών πιστωτών στη
διαδικασία με συμμετοχή στα έξοδα, την όξυνση της προσβολής δικαιοπραξιών που
μειώνουν την περιουσία Σε περίπτωση αφερεγγυότητας φυσικών πρόσωπων ο
κανονισμός αφερεγγυότητας εισάγει προς εξάλειψη της μέχρι τώρα συνεχιστικής
ευθύνης μια επιλογή για απαλλαγή από υπόλοιπο χρέους. Για μικροκαταναλωτές
προβλέπεται μια ειδική διαδικασία αφερεγγυότητας καταναλωτών. Άρθρο 102
Εισαγωγικός Νόμος στον InsO και §§ 335 κε. InsO περιέχουν ρυθμίσεις για τη διεθνή
νομοθεσία αφερεγγυότητας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αφερεγγυότητας
ρυθμίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αφερεγγυότητας (ακρωνύμιο EuInsVO) από
τις 29. 5. 2000.

9
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Διαδικασία αφερεγγυότητας καταναλωτών (μόνο στη Γερμανία)
Στην πράξη τίθεται συχνά το πρόβλημα ότι τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που
εκκινήθηκαν μπλοκάρονται από τη νομοθεσία αφερεγγυότητας που τέθηκε σε ισχύ
στη Γερμανία την 1.1.1999. Στην Ελλάδα, μέχρι το Μάιο του 2007, δεν υπάρχει
αντίστοιχη ρύθμιση.
Η διαδικασία αφερεγγυότητας 10 χρησιμεύει σε περίπτωση ανικανότητας πληρωμής
(αφερεγγυότητα) ενός οφειλέτη στην αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσίας και την
ομοιόμορφη διανομή του προϊόντος στους πιστωτές. Επίσης προσφέρεται σε
ειλικρινείς οφειλέτες η δυνατότητα να απαλλαχθούν από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
α) Τομέας εφαρμογής
Η διαδικασία αφερεγγυότητας καταναλωτών ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα,
• τα οποία δεν ασκούν ή άσκησαν μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα,
• τα οποία ναι μεν άσκησαν μια μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, αλλά
των οποίων οι περιουσιακές καταστάσεις είναι εποπτεύσιμες και εναντίον των
οποίων δεν υφίστανται απαιτήσεις από σχέσεις εργασίας.
• Οι περιουσιακές καταστάσεις θεωρούνται εποπτεύσιμες μόνο, εάν ο οφειλέτης
κατά τη στιγμή, κατά την οποία τέθηκε η αίτηση για έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας, είχε λιγότερο από 20 πιστωτές (§ 304 InsO).
• Όπως η γενική διαδικασία αφερεγγυότητας, έτσι και η διαδικασία
αφερεγγυότητας καταναλωτών αφορά μόνο περιπτώσεις, στις οποίες
υφίσταται πραγματικό αφερεγγυότητας (λόγος έναρξης). Σε φυσικά πρόσωπα
η αιτία έναρξης είναι το ότι επήλθε ή κινδυνεύει να επέλθει η ανικανότητα
πληρωμής. Πρέπει να έχει προκύψει μια κατάσταση, στην οποία ο οφειλέτης
προς στιγμή ή στο αμέσως προσεχές μέλλον δε θα είναι πια σε θέση, να
εκπληρώσει έγκαιρα και πλήρως τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωμής
(§§ 17, 18 InsO).
β) Εξώδικη προσπάθεια συμβιβασμού
Αφερέγγυα πρόσωπα μπορούν να αιτήσουν την έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας επί της περιουσίας τους μόνο, εάν πρωτύτερα επιχείρησαν μια
σοβαρή προσπάθεια, να συμβιβαστούν εξώδικα με τους οφειλέτες τους σχετικά με το
ξεκαθάρισμα των οφειλών τους. Αυτή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για τη
δικαστική διαδικασία και πρέπει να πιστοποιηθεί κατά την υποβολή αίτησης (§ 305
παρ. 1 αρ. 1 InsO).
• Η προσπάθεια συμβιβασμού πρέπει να βασίζεται σε ένα τακτικό σχέδιο,
• Μια σοβαρή προσπάθεια συμβιβασμού απαιτεί επίσης από τον οφειλέτη, να
εκθέσει την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.
γ) Αίτηση έναρξης
Εάν ο εξώδικος συμβιβασμός αποτύχει παρά σοβαρών προσπαθειών, ο οφειλέτης
μπορεί να αιτήσει στο δικαστήριο αφερεγγυότητας την έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας (§ 305 InsO).
• Με τη γραπτή αίτηση πρέπει να υποβληθεί το πιστοποιητικό ενός κατάλληλου
προσώπου ή υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει, ότι εντός των έξι
τελευταίων μηνών, πριν από την αίτηση έναρξης, έγινε ανεπιτυχής
προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού με τους πιστωτές, για το ξεκαθάρισμα
10
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•

•

•
•

των οφειλών βάση σχεδίου (§ 305 παρ. 1 αρ. 1 InsO). Επίσης πρέπει να
εκτεθούν οι αιτίες της αποτυχίας του εξώδικου συμβιβασμού και να παρατεθεί
το σχέδιο.
Μαζί με την αίτηση έναρξης πρέπει να υποβληθεί ένα σχέδιο ξεκαθαρίσματος
οφειλών (§ 305 παρ. 1 αρ. 4 InsO). Σε αυτό πρέπει να εκτεθεί, πως φαντάζεται
ο οφειλέτης έναν συμβιβασμό με τους πιστωτές του για ένα τελικό
ξεκαθάρισμα των οφειλών του.
Εκτός αυτού ο οφειλέτης πρέπει κατά την υποβολή αίτησης να υποβάλλει
τέσσερις απογραφές με στοιχεία σχετικά με την εισοδηματική και περιουσιακή
κατάστασή του. Σε όλες τις απογραφές πρέπει να παρατεθεί η δήλωση, ότι τα
στοιχεία που περιέχουν είναι σωστά και πλήρη.
Στο τέλος ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει, εάν αιτεί την παροχή απαλλαγής
από το υπόλοιπο του χρέους ή όχι (§ 305 παρ. 1 αρ. 2 InsO).
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς.

δ) Δικαστική διαδικασία ξεκαθαρίσματος οφειλών
•
•

•
•

•

Όσο δεν έχει αποφασισθεί σχετικά με το σχέδιο ξεκαθαρίσματος οφειλών, το
δικαστήριο δε συνεχίζει προωθεί τις διαδικασίες σχετικά με τις εκκρεμούσες
αιτήσεις έναρξης, ακόμη και αυτών των οφειλετών
Όταν η αίτηση έναρξης είναι πλήρης και εάν πρόκειται να διεξαχθεί η
διαδικασία ξεκαθαρίσματος οφειλών, το δικαστήριο επιδίδει στους πιστωτές
τους οποίους κατονόμασε ο οφειλέτης ένα αντίγραφο του σχεδίου
ξεκαθαρίσματος οφειλών και της περιουσιακής σύνοψης. Τις περαιτέρω
απογραφές που υπέβαλλε ο οφειλέτης το δικαστήριο τις εκθέτει προς έλεγχο
από τους συμμετέχοντες στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Πέρα από αυτό
προσκαλεί τους πιστωτές, να λάβουν εντός ενός μήνα θέση σχετικά με τις
απογραφές και το σχέδιο ξεκαθαρίσματος οφειλών.
Πιστωτές, που δε συμφωνούν με το σχέδιο, πρέπει να εκφέρουν την άρνησή
τους σαφέστατα στη γραπτή τους τοποθέτηση απέναντι στο δικαστήριο.
Το σχέδιο ξεκαθαρίσματος οφειλών πραγματώνεται, εάν κανένας πιστωτής
δεν εκφέρει αντιρρήσεις ή η πλειοψηφία των πιστωτών, μετρημένη κατά
κεφαλές και απαιτητά ποσά, συμφωνήσει και το δικαστήριο αντικαταστήσει
τους συμμετέχοντες που εκφέρουν αντίρρηση με μια συγκατάθεση (§ 309
InsO).
Η αποδοχή του σχεδίου ξεκαθαρίσματος οφειλών καθορίζεται τυπικά από το
δικαστήριο με μια ξεχωριστή απόφαση.

ε) Συνέχιση της διαδικασίας μετά την αποτυχία του σχεδίου ξεκαθαρίσματος
οφειλών
• Εάν το σχέδιο ξεκαθαρίσματος οφειλών δεν βρει την απαιτούμενη
συγκατάθεση των πιστωτών ή αποδειχθεί έστω και μία και μόνο αντίρρηση
ενός αντιλέγοντα συμμετέχοντα ως δικαιολογημένη, έχει αποτύχει. Στην
περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία σχετικά με την αίτηση
για έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας (§ 311 InsO).
Αναγκαστική εκτέλεση στην Ελλάδα
Είσπραξη απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση αποτελούν ένα ευρύ πεδίο
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δραστηριοτήτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Το εάν πρέπει να επιλεχθεί μια
αγωγή πληρωμής στο εξωτερικό ή μια διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
κινούμενη από το εσωτερικό πέρα από τα σύνορα, αποφασίζεται βάση ενός
υπολογισμού οικονομικότητας για την έκαστη περίπτωση, με την αντιστάθμιση
παραγόντων όπως διάρκεια και έξοδα της διαδικασίας, εθνικές ιδιαιτερότητες,
κριτήρια σχετικά με το δικονομικό και υλικό δίκαιο κτλ. 11
Αναγνώριση και εκτέλεση
Η αναγνώριση και εκτελεστότητα γερμανικών αποφάσεων και τίτλων στην Ελλάδα
ρυθμίζεται από
• τη γερμανό-ελληνική συμφωνία από τις 4 Νοεμβρίου 1961 (Συνθήκη περί
αμφίπλευρης αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών συμβιβασμών,
συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού
δικαίου – Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας II/1963 σελ. 109 κε.)
• τη "Συνθήκη των Βρυξελλών" από τις 27 Σεπτεμβρίου 1968 (Συμφωνία σχετικά
με τη δικαστική αρμοδιότητα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις
αστικού και εμπορικού δικαίου – Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας 1972
II σελ. 773 κε.)
• τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) Αρ. 44/2001, που τέθηκε σε ισχύ την
01.03.2002 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου από τις 22.12.2000 σχετικά με τη
δικαστική αρμοδιότητα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις
αστικού και εμπορικού δικαίου)
Η Συμφωνία και η „Συνθήκη των Βρυξελλών“ εκτοπίζονται στο πραγματικό πεδίο
ισχύος εκτεταμένα από τον Κανονισμό του Συμβουλίου. Η Συμφωνία έχει όμως
ακόμη σημασία για τον τομέα του δικαίου περί προσωπικής κατάστασης, την
ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας καθώς και τη νομική αντιπροσώπευση φυσικών
προσώπων, το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων συζύγων και τον
τομέα του Κληρονομικού Δικαίου με το Δίκαιο Διαθηκών που δε συμπεριλήφθηκαν
στην Συνθήκη των Βρυξελλών.
Αίτηση του εκτελεστήριου τύπου στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 44/2001 εκτελούνται
αποφάσεις, που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές στη Γερμανία, στην Ελλάδα εάν
έλαβαν τον εκτελεστήριο τύπο από ένα ελληνικό πρωτοδικείο (σύγκρινε Άρθρο 38
VO). Η ίδια διαδικασία και οι ίδιες προϋποθέσεις εφαρμόζονται και σε δημόσια
έγγραφα, τα οποία ελήφθησαν και είναι εκτελεστά στη Γερμανία, καθώς και σε
δικαστικά ολοκληρωμένους συμβιβασμούς. Ο Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ.
44/2001 δε βρίσκει καμία εφαρμογή στους τομείς που προαναφέρθηκαν σε σχέση με
τη Συμφωνία, την κοινωνική ασφάλεια, σε πτωχεύσεις, συμβιβασμούς και παρόμοιες
διαδικασίες, καθώς και σε αποφάσεις διαιτητικών δικαστηρίων (σύγκρινε Άρθρο 1
VO).
11

Quelle: Kosmidis und Partner, www.rechtsanwalt.gr, (Ενημέρωση: αρχές 2004)

Bila-Train in practice – “Eνότητα ‘Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

25

Η αίτηση για έκδοση του εκτελεστήριου τύπου πρέπει να αντιστοιχεί στις σχετικές
ελληνικές διατάξεις και πρέπει να απευθυνθεί από έναν δικηγόρο στην Ελλάδα
(υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο!) στο αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας του
εναγόμενου πρωτοδικείο. Σύμφωνα με τα Άρθρα 53 και 54 του Κανονισμού του
Συμβουλίου πρέπει να παραθέτονται:
• ένα αντίγραφο της γερμανικής απόφασης που να αντιστοιχεί στις απαιτούμενες
προϋποθέσεις σχετικά με την αποδεικτική δύναμη
• ένα πιστοποιητικό σύμφωνο με το Παράρτημα V του Κανονισμού.
Επειδή κατά κανόνα το ελληνικό δικαστήριο απαιτεί μεταφράσεις, είναι σκόπιμο και
από την άποψη οικονομίας χρόνο, αυτές να συνυποβάλλονται ταυτόχρονα.
Χορήγηση του εκτελεστήριου τύπου στην Ελλάδα
Το ελληνικό δικαστήριο δεν επιτρέπεται να ελέγξει τη γερμανική απόφαση σχετικά με
τη νομιμότητά της σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Εφόσον η αίτηση σχετίζεται με
δημόσια έγγραφα, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στη σύμφωνα με τις διατάξεις
του γερμανικού δικαίου χορήγηση του αντίγραφου. Η αναγνώριση μπορεί να
απορριφθεί μόνο, εάν:
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ένδικων μέσων μεγάλες καθυστερήσεις της εκτέλεσης. Αλλά και με τη χορήγηση μιας
τελεσίδικης δήλωσης εκτελεστότητας δεν έχουν ξεπερασθεί ακόμη όλα τα εμπόδια.
Έτσι π.χ. βασικά μπορεί να γίνει μόνο κατά το ήμισυ κατάσχεση του μισθού στην
Ελλάδα, εκτός από περιπτώσεις χρεών διατροφής, ενώ οι αποδοχές ελεύθερων
επαγγελματιών είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστούν. Επίσης συχνά μεταβιβάζονται,
εν όψη εμφανούς κινδύνου εκτέλεσης, αντικείμενα αξίας και περιουσία σε τρίτους,
μέτρα κατά των οποίων ο ενάγων της εκτέλεσης μπορεί να προχωρήσει μόνο στο
πλαίσιο τακτικών διαδικασιών.
Η έμπρακτη αναγκαστική εκτέλεση στην Ελλάδα
Εν όψη της δαπανηρής διαδικασίας καθώς και ιδιαιτεροτήτων, που σχετίζονται με τη
χώρα, σχετικά με (μη υπαρκτά) μητρώα δηλώσεων διαμονής, υπηρεσία
κτηματολογίου, τραπεζικό απόρρητο κτλ. πρέπει πριν την έναρξη της διαδικασίας
αναγνώρισης να εντολοδοτηθεί οπωσδήποτε ένας δικηγόρος στην Ελλάδα που να
έχει άριστες γνώσεις στον τομέα της δικαίωσης απαιτήσεων, ο οποίος θα ελέγξει την
περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και να διακριβωθεί και να εξασφαλιστεί ότι ο
οφειλέτης θα έχει περιουσία το οποίο θα μπορέσει να γίνει εκτελεστέο κατά
ρεαλιστικά κριτήρια.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας “Κίνηση πληρωμών και σύστημα διαταγών
πληρωμής” είναι η παροχή βασικών γνώσεων επί του θέματος της κίνησης
πληρωμών και των αλληλουχιών διαδικασιών έκδοσης διαταγής πληρωμής. Η
παροχή των γνώσεων και πρακτικών συμβουλών για την κίνηση πληρωμών και το
σύστημα διαταγών πληρωμής στις καθημερινές συναλλαγές των δικηγορικών
γραφείων γίνεται σε γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις σχετικά με τα περιστατικά της κίνησης πληρωμών
Γνώσεις σχετικά με τα ειδικά νομικά υπόβαθρα στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο του συστήματος διαταγών πληρωμής
στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις σχετικά με νομικές δεσμεύσεις και καθήκοντα, οι οποίες προκύπτουν
από άποψη ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτισσες και συνεργάτες σε δικηγορικά
γραφεία και πρέπει να τηρούνται
Γνώσεις σχετικά με πιθανές κυρώσεις στο πλαίσιο μιας διαδικασίας έκδοσης
διαταγής πληρωμής
Πρακτικές συμβουλές για το χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών στην
καθημερινότητα
Πρακτικές ασκήσεις
Πρακτικές συμβουλές για τη συμπεριφορά σε περιπτώσεις διαταγών
πληρωμής
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά για το πεδίο θεμάτων Κίνηση πληρωμών και
σύστημα διαταγών πληρωμής

Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με την Κίνηση πληρωμών και σύστημα
διαταγών πληρωμής. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά
με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Γενικά, θα
πρέπει να παρασχεθεί στους μαθητευόμενους μία ολοκληρωμένη εικόνα του όλου
θεματικού πεδίου.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.
Διάρκεια
λεπτά
1-2
3-8

9-13

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

σε Διδακτικός σκοπός
Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα Κίνηση
πληρωμών και σύστημα διαταγών
πληρωμής με ορισμούς και νομικό
υπόβαθρο στη γερμανική γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα Κίνηση
πληρωμών και σύστημα διαταγών
πληρωμής με ορισμούς και νομικό
υπόβαθρο στην ελληνική γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα
Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

76-80

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

81-90

Υλικό

- 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

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για την ενότητα Κίνηση πληρωμών και σύστημα διαταγών πληρωμής υπάρχουν μόνο
σε περιορισμένη έκταση διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές. Είναι σκόπιμο να
παραδίδονται στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία τα κείμενα των νόμων και τα
διαθέσιμα έντυπα.
Σημαντική είναι η υπόδειξη, ότι η κίνηση πληρωμών και το σύστημα διαταγών
πληρωμής διαμορφώνεται στην Ελλάδα αλλιώτικα απ’ ότι στη Γερμανία.
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Ασκήσεις

Άσκηση 1)
Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο στο συμφωνητικό αγοροπωλησίας, ισχύει κατ’
αρχή ότι ο λογαριασμός πρέπει να πληρωθεί __________. Εάν ο αγοραστής δεν
ανταποκριθεί
στην
υποχρέωση
πληρωμής
του,
επέρχεται
σε
_______________________. Ο πιστωτής κατ’ αρχήν θα ακολουθήσει τη οδό της
__________________________. Ενώ η ______________________________και η
_______________είναι
ακόμα
συνταγμένες
σε
ευγενικό
τόνο,
η
_______________________ μια επιτακτική πρόσκληση πληρωμής. Με την
__________________________ ακολουθεί η απειλή μιας διαδικασίας έκδοσης
διαταγής πληρωμής.
Συμπληρώστε τις ακόλουθες λέξεις στη σωστή σειρά: υπερημερία πληρωμής – 2η
όχληση – δικαστική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής – αμέσως – 3η και
τελευταία όχληση – υπενθυμητική επιστολή – εξώδικη διαδικασία έκδοσης διαταγής
πληρωμής – 1η όχληση
Άσκηση 2)
Πότε ο οφειλέτης επέρχεται σε υπερημερία;

Άσκηση 3)
α) Ποιος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος μιας Ο.Ε.;
β) Μιας Ε.Ε.;
γ) Μιας Α.Ε.;
δ) Μιας ΕΠΕ;

Άσκηση 4)
Έχετε ήδη οχλήσει περισσότερες φορές εξώδικα έναν ηλικιωμένο πελάτη και τώρα
θέλετε να κινήσετε μια δικαστική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Με ποια
βήματα αρχίζετε;
1) Συμπληρώνετε μια υπηρεσιακή διαταγή πληρωμής και την στέλνετε συστημένα
στον οφειλέτη.
2) Παραδίδεται προσωπικά στον οφειλέτη τη συμπληρωμένη διαταγή πληρωμής.
3) Στέλνετε μια συστημένη επιστολή παράδοση στο κεντρικό δικαστήριο που
έκδοσης διαταγών πληρωμής (ειρηνοδικείο).
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4) Απευθύνεστε στο κεντρικό δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής (ειρηνοδικείο)
και ζητάτε την κίνηση μιας διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.
5) Συμπληρώνετε ένα υπηρεσιακό έντυπο και το υποβάλετε στο αρμόδιο κεντρικό
δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής (ειρηνοδικείο)
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Λύσεις:
Λύση 2):
•
•
•
•

Ο οφειλέτης επέρχεται σε υπερημερία σε περίπτωση ληξιπρόθεσμου.
Είσοδος μιας όχλησης, εφόσον δεν είναι περιττή
Σε περίπτωση απαίτησης πληρωμής 30 ημέρες μετά τη λήψη ενός
λογαριασμού ή ισότιμης πρόσκλησης πληρωμής
Και σε περίπτωση υπαιτιότητας στην καθυστέρηση παροχής

Λύση 3)
α) Ποιος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος μιας Ο.Ε.;
κάθε εταίρος
β) Μιας Ε.Ε.;
ο διαχειριστής σαν προσωπικά ευθυνόμενος εταίρος (ομόρρυθμος εταίρος)
γ) Μιας Α.Ε.;
το διοικητικό συμβούλιο
δ) Μιας ΕΠΕ;
ο διαχειριστής
Λύση 4)
Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής αιτείται στο δικαστήριο με ένα
προετοιμασμένο έντυπο. Το δικαστήριο ενεργεί την επίδοση μιας διαταγής πληρωμής
στον οφειλέτη. Στη διαταγή πληρωμής γνωστοποιείται στον οφειλέτη η απαίτηση
πληρωμής του αιτούμενου κατά αιτία και ύψος.
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων της κίνησης πληρωμών και το σύστημα διαταγών πληρωμής.

Ερώτηση 1)
Ποιος φέρει τα έξοδα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής; Ποιος πληρώνει
τα δευτερεύοντα έξοδα;
Κατ’ αρχήν τα τέλη δικηγόρου και δικαστηρίου πληρώνονται από τον ηττηθέντα
αντίδικο. Για το λόγο αυτό πρέπει σε περίπτωση έγερσης δικαιολογημένης απαίτησης
να πληρώσει ο αντίδικος τα τέλη.
Ο αντίδικος πρέπει μα πληρώσει δευτερεύοντα έξοδα, μόνο εάν είναι αναγκαία.
Ειδάλλως ο αντίδικος μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή υπερβολικών ή άδικα
εγερθέντων εξόδων.
Ερώτηση 2)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη αλληλουχία διαδικασιών στη διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωμής.
Ο οφειλέτης πληρώνει
Ο οφειλέτης πληρώνει τα χρέη και τα έξοδα της διαδικασίας εντός δύο εβδομάδων
από την επίδοση της διαταγής πληρωμής.
Ο οφειλέτης κηρύττει ανακοπή
Ο οφειλέτης κηρύττει ανακοπή:
Ο αιτούμενος μπορεί να υποβάλει επί της ανακοπής την αίτηση προς διενέργεια μιας
επίδικης διαδικασίας και δια τούτου να εγείρει την απαίτησή του δια της οδού της
αγωγής.
Ο οφειλέτης δεν αντιδρά
Ο οφειλέτης δεν αντιδρά εντός της προθεσμίας ανακοπής των δύο εβδομάδων:
Έναντι του οφειλέτη μπορεί να αιτηθεί μια διαταγή εκτέλεσης.
Ο οφειλέτης κηρύττει τμηματική ανακοπή
Ο οφειλέτης κηρύττει τμηματική ανακοπή κατά της εγερθείσας απαίτησης:
Περί του μη ανακοφθέντος τμήματος μπορεί να επιδοθεί μια διαταγή εκτέλεσης μετά
από αίτηση. Περί του ανακοφθέντος τμήματος μπορεί να υποβληθεί αίτηση προς
διενέργεια της επίδικης διαδικασίας.
Άσκηση 3)
Παρακαλώ υπολογίστε τα έξοδα όχλησης σε μια δικαστική διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωμής στη Γερμανία σε περίπτωση αξίας αντικειμένου δίκης των
10.000,00 €.
Έξοδα για την αίτηση προς έκδοση μιας διαταγής πληρωμής
Τέλος δικαστηρίου (§ 3 παρ. 2 GKG, αρ. 1110 KV)
98,00 €
Τέλος δικηγόρου (§ 13 RVG, 3305 VV)
486,00 €
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Δαπάνες του δικηγόρου (§ 2 παρ. 2 RVG, αρ. 7002 VV)
= Καθαρό ποσό

20,00 €
604,00 €

19 % ΦΠΑ επί των τελών και δαπανών δικηγόρου
= Ακαθάριστο σύνολο

96,14 €
700,14 €
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
διεθνής κίνηση πληρωμών
διεθνής κίνηση πληρωμών
κίνηση άμεσων χρεώσεων
εξουσιοδότηση είσπραξης
μεταφορά πιστώσεων
επιταγή
επιταγή στον κομιστή
ονομαστική επιταγή
λογιστική επιταγή
διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
διαταγή πληρωμής
αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής
ληξιπρόθεσμο
καθίσταμαι υπερήμερος
ανακοπή
διαταγή εκτέλεσης
ανακοπή
αναγκαστική εκτέλεση
κατάσχεση
αφερεγγυότητα καταναλωτή
POS
Maestro
IBAN
BIC
κάρτα EC
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www.wikipedia.de
http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers: Meyers_Lexikon_online
http://www.zahlungsverkehrsfragen.de/frameset.html
http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers: Meyers_Lexikon_online
http://www.rechtslexikon-online.de/Mahnverfahren.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/421.html
http://www.mahnung-online.de/Mahnablauf/ablaufVB.htm
http://lexikon.meyers.de/meyers/Zwangsvollstreckung
http://www.justiz.nrw.de/BS/Gerichte/Zivilgericht/Einzelverfahren/Zwangsvollstreckun
g/
http://lexikon.meyers.de/meyers/Insolvenzordnung
http://www.agneuruppin.brandenburg.de/sixcms/media.php/4001/Merkblatt%20Verbraucherinsolver
fahren.pdf
www.rechtsanwalt.gr
http://www.mahnung-online.de/mahnkosten.htm
http://www.jum.badenwuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1177831/index.html?ROOT=-1
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Παράρτημα

Berechnung der Gerichtskosten - Die Gebühren, die das Amtsgericht für den Erlass eines gerichtlichen
Mahnbescheides verlangt, richten sich nach der Höhe der Forderungssumme:

Forderungssumme Gerichtsgebühr Forderungssumme Gerichtsgebühr
bis x.xxx €
in €
bis x.xxx €
in €
900

23

45.000

213,50

1.200

27,50

50.000

228

1.500

32,50

65.000

278

2.000

36,50

80.000

328

2.500

40,50

95.000

378

3.000

44,50

110.000

428

3.500

48,50

125.000

478

4.000

52,50

140.000

528

4.500

56,50

155.000

578

5.000

60,50

170.000

628

6.000

68

185.000

678

7.000

75,50

200.000

728

8.000

83

230.000

803

9.000

90,50

260.000

878

10.000

98

290.000

953

13.000

109,50

320.000

1028

16.000

121

350.000

1103

19.000

132,50

380.000

1178

22.000

144

410.000

1253

25.000

155,50

440.000

1328

30.000

170

470.000

1403

35.000

184,50

40.000

199

500.000

.

1478

.

Gebühren für den Vollstreckungsbescheid - Folgt auf den Mahnbescheid ein
Vollstreckungsbescheid, weil der Schuldner auch nach Erlass des
Mahnbescheides seiner Zahlungsverpflichtung immer noch nicht nachgekommen
ist, wird für den Erlass des Vollstreckungsbescheid keine weitere Gerichtsgebühr
erhoben.
Kosten für Gerichtsverfahren - Legt der Schuldner Widerspruch bzw. Einspruch
gegen einen der Bescheide ein, geht das Verfahren in ein Gerichtsverfahren über,
für das die fünffache Gebühr der entsprechend der obigen Tabelle zu
entrichtenden Gebühr für den Mahnbescheid berechnet wird. Beträgt die
Forderungssumme z.B. € 2.500 werden für den Erlass des Mahn- bzw.
Vollstreckungsbescheides somit 40,50 € fällig. Die Gerichtskosten für ein u.U.
folgendes Gerichtsverfahren betragen in der Regel zusätzlich € 202,50.
Vorkasse - Das Gericht erlässt einen Bescheid erst, wenn die Gebühren bei
Gericht eingezahlt worden sind, dies kann durch den Kauf von Kostenmarken
beim Amtsgericht oder durch Überweisung der Gebühren nach Erhalt der
Gebührenrechnung des Gerichts geschehen. Bei Einschaltung eines
Rechtsanwaltes kann auch dieser die Gebühren vorstrecken die Gebühren
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werden dann vom Konto des Rechtsanwaltes per Lastschrift abgebucht.
Zahlung durch Schuldner - Die gesamten für den Mahnbescheid fälligen
Gerichtskosten werden auf dem Bescheid der Forderungssumme hinzugerechnet,
ebenso wie andere Verzugsschäden (z.B. Zinsen) und sind damit zusammen mit
der Forderung vom Schuldner zu begleichen. Ist die Forderung berechtigt und
zahlt der Schuldner aufgrund des Mahnbescheides, erhält der Gläubiger somit die
Gerichtskosten in voller Höhe vom Schuldner erstattet!
Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwaltes
Berechnung der Anwaltsgebühren - Wird zur Durchführung der Beantragung eines Mahnbescheides ein
Rechtsanwalt beauftragt, werden die Rechtsanwaltsgebühren wie die Gerichtsgebühren entsprechend der
Forderungssumme erhoben:

Forderungssumme Anwaltsgebühr Forderungssumme Anwaltsgebühr
bis x.xxx €
in €
bis x.xxx €
in €
300

25

40.000

600

45

45.000

975

900

65

50.000

1.046

1.200

85

65.000

1.123

1.500

105

80.000

1.200

2.000

133

95.000

1.277

2.500

161

110.000

1.354

3.000

189

125.000

1.431

3.500

217

140.000

1.508

4.000

245

155.000

1.585

4.500

273

170.000

1.662

5.000

301

185.000

1.739

6.000

338

200.000

1.816

7.000

375

230.000

1.934

8.000

412

260.000

2.052

9.000

449

290.000

2.170

10.000

486

320.000

2.288

13.000

526

350.000

2.406

16.000

566

380.000

2.524

19.000

606

410.000

2.642

22.000

646

440.000

2.760

25.000

686

470.000

2.878

30.000

758

500.000

2.996

35.000

830

.

902

.

Umfang der Tätigkeit - Der Rechtsanwalt erhält für das gesamte Mahnverfahren
von Mahnung bis zum Erlass eines Mahnbescheides eine Gebühr.
Gebühren für den Vollstreckungsbescheid - Folgt auf den Mahnbescheid ein
Vollstreckungsbescheid, weil der Schuldner auch nach Erlass des
Mahnbescheides seiner Zahlungsverpflichtung immer noch nicht nachgekommen
ist, wird für die Beantragung des Vollstreckungsbescheides vom Anwalt zusätzlich
die 0,5-fache Gebühr, entsprechend der in der Tabelle angegebenen
Forderungssumme erhoben.
Kosten für Gerichtsverfahren - Legt der Schuldner Widerspruch bzw. Einspruch
gegen einen der Bescheide ein geht das Verfahren in ein Gerichtsverfahren über
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in dem der Rechtsanwalt eine Begründung anfertigen muss, warum der
Forderungsanspruch gegen den Schuldner begründet ist. Für diese Tätigkeit
erhält der Rechtsanwalt eine weitere 0,3-fache Verhandlungsgebühr.
Zusätzlich fällt eine Terminsgebühr an, wenn es im Verlauf des Verfahrens zu
einer Gerichtsverhandlung kommt. Eine 1,2-fache Terminsgebühr fällt an, wenn
es zu einer gerichtlichen Verhandlung kommt, bei der der Schuldner anwesend
bzw. vertreten ist. Stattdessen fällt nur eine 0,5-fache Terminsgebühr an, wenn
der Schuldner bei der gerichtlichen Verhandlung nicht anwesend oder vertreten
ist.
Zahlung des Schuldners - Die für Mahnbescheid bzw. Vollstreckungsbescheid
fälligen Anwaltskosten werden auf dem jeweiligen Bescheid der
Forderungssumme hinzugerechnet, ebenso wie andere Verzugsschäden (z.B.
Zinsen) und sind damit zusammen mit der Forderung vom Schuldner zu
begleichen. Ist die Forderung berechtigt und zahlt der Gegner aufgrund des
Mahn- oder Vollstreckungsbescheides, erhält der tätige Anwalt seine
Anwaltskosten direkt vom Schuldner. Der Gläubiger muss somit an den Anwalt
nur dann Kosten entrichten, wenn die Forderung nicht berechtigt oder nicht
vollstreckbar ist, da der Schuldner zahlungsunfähig ist.
Honorarvereinbarungen - Mit dem Rechtsanwalt kann abweichend von den
gesetzlichen Gebühren eine Honorarvereinbarung getroffen werden. Zu derartigen
Vereinbarungen kommt es in der Regel nur dann, wenn der Rechtsanwalt die
Forderungsbeitreibung für einen Mandanten in einer Vielzahl von Fällen
übernehmen soll und die Forderungsbeträge in den Angelegenheiten jeweils
1.000 EUR überschreiten
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Phase 1: Ablauf zur Erwirkung eines Mahnbescheides
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Grafik: Ablauf zur Erwirkung eines Vollstreckungsbescheides
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Phase 3: Ablauf der Zwangsvollstreckung
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Quelle: http://www.mahnung-online.de/Mahnablauf/ablaufMB.htm
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