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
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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),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο
υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση,
πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις απλή και άμεση προσφυγή
στη Γερμανία.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω
περιεχόμενα:
-

Μια εισαγωγή για τα χαρακτηριστικά της προσφυγής
Πληροφορίες για τις διάφορες μορφές προσφυγής
Γνώσεις σχετικά με την τήρηση τύπου και προθεσμιών της προσφυγής,
καθώς και αιτιολογία της μη εκτελέσιμης απόφασης της προσφυγής

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
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Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα
με λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς
οργανισμούς στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι
συνοδευτική και συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την
εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής
προγράμματος-πλαισίου

ενότητας

ως

μέρους

του

διδακτικού

Η διδακτική ενότητα σχετικά με την απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
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 γερμανο-ελληνικά 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:
-

Modul 1: Rechtssystem DE/GR, Aufgaben etc. Richter, Staatsanwalt etc.
Modul 2: Bedeutung des Anwalts und Notars in DE und GR

-

Modul 3: Büropraxis, Büroorganisation
Modul 4: Schweigepflicht / Vorschriften zur Verschwiegenheit

-

Modul 5: Terminplanung und Fristenkontrolle, Einhaltung von Fristen, Fristen
berechnen

-

Modul 6: Zahlungsverkehr und Mahnwesen

-

Modul 7: Registerauskünfte

-

Modul 8: Einfache und sofortige Beschwerde
Modul 9: Verfassen von Klageschriften
Modul 10: Kosten und Gebühren - Grundlagen Kostenrechnung
Modul 11: Mahnverfahren
Modul 12: Arrestanträge
Modul 13: Streitschlichtung und Mediation
Modul 14: Grundbuchamt, Vormundschaftsgericht, Nachlassgericht
Modul 15: Einstweilige Verfügung, Einsprüche gegen Strafbefehle
Modul 16: Grundzüge Arbeits- und Sozialrecht DE/GR

-

Modul 17: Besonderheiten Handelsrecht DE/GR
Modul 18: Zwangsvollstreckung DE/GR
Modul 19: Besonderheiten Familienrecht DE/GR

-

Modul 20: Namensrecht in DE/GR
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-

Modul 21: Erbansprüche, Erb- und Pflichtteil, Testamentseröffnung

-

Modul 22: Verwandtschaftsbeziehungen DE/GR

-

Modul 23: Vormundschaftsregelungen DE/GR

-

Modul 24: Güterstände, Gütertrennung, Ehevertrag in DE/GR

-

Modul 25: Grundlagen Strafprozessordnung DE/GR

Η διδακτική ενότητα “Απλή και άμεση προσφυγή” 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 στην ενότητα περί προσφυγής
Βασικές Γνώσεις για εκπαιδευτές ώστε να μπορούν να μεταδώσουν
την εξειδικευμένη γνώση σε μαθητευόμενους
Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

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”.
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-

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 την απλή και
άμεση προσφυγή στη Γερμανία, 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
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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 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
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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
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
Απλή και άμεση προσφυγή
Η προσφυγή εν στενή εννοία είναι αυτόνομο ένδικο μέσο, το οποίο ασκείται
κυρίως κατά πράξεων- αποφάσεων του δικαστηρίου με το σκοπό της έρευνας
της ουσιαστικής και νομικής ορθότητας και διαμορφώνεται ως απλή όπως και
ως άμεση προσφυγή. Αποκλειστικά σε διοικητικές δίκες, δεν υπάρχει η
διάκριση μεταξύ απλής και άμεσης προσφυγής. Η προθεσμία της προσφυγής
ανέρχεται πάντα στην προκειμένη περίπτωση σε δύο εβδομάδες. Η άσκηση
προσφυγής επιτρέπεται κατά των δικαστικών πράξεων- αποφάσεων σε
πρώτο ή δεύτερο βαθμό και κατά πράξεων- αποφάσεων του Πρόεδρου, του
δικαστή στην προδικασία και εξουσιοδοτημένου ή εντεταλμένου δικαστή,
εφόσον δεν αποκλείονται ρητά εκ του νόμου από το δικαίωμα προσβολής
(άρθρο 304 του Γερμανικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Το ένδικο αυτό
μέσο ασκείται ανεξάρτητα από την έφεση και την αναθεώρηση κατά των
λιγότερο σημαντικών δικαστικών αποφάσεων, κατά παρεμπιπτουσών
αποφάσεων (παραδείγματος χάριν άρθρο 71 παρ.2) και παρεπομένων
αποφάσεων και οριστικών αποφάσεων (παραδείγματος χάριν άρθρο 99
παρ.2)
Η διαδικασία διαμορφώνεται σε μορφή απλούστερη απ’ ότι η διαδικασία της
έφεσης. Κατά βάση ισχύει το γενικό δίκαιο των ενδίκων μέσων, Η μεταβατική
διάταξη καθορίζεται στο άρθρο 26 αρ. 10 του Εισαγωγικού Νόμου στην
Γερμανική Πολιτική Δικονομία. Πρέπει να γίνει διάκριση διαφορετικών
εννοιών:
(α) Δικαστήριο που αποφαίνεται την προσφυγή είναι το δικαστήριο που
αποφασίζει για την προσφυγή
(β) Δικαστήριο κατώτερου βαθμού είναι το δικαστήριο, του οποίου
προσβάλλεται η απόφαση,
(γ) Προσφεύγων είναι ο ασκών την προσφυγή
(δ) Καθ’ ου η προσφυγή ονομάζεται ο αντίδικος του προσφεύγοντα. Σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοιος, παραδείγματος χάριν επί
προσφυγής μαρτύρων (άρθρο 380 παρ.3, 390 παρ. 3). Ποτέ δεν είναι καθ’ ου
η προσφυγή το δικαστήριο, η απόφαση του οποίου προσβάλλεται.
Ανέκκλητο στην προσφυγής
Ανέκκλητο σημαίνει ότι μια απόφαση δεν είναι δυνατόν να προσβληθεί με
προσφυγή.
1.Γενικά το ανέκκλητο υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις (και όσον αφορά
αποφάσεις του Εργατικού Δικαστηρίου), π.χ. στο άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο
127 παρ. 2 εδάφιο 1, άρθρο 225 παρ. 3, 238 παρ. 3, άρθρο 268, άρθρο 281
παρ.2 εδ. 2, άρθρο 348α παρ. 3.
2.Αποφάσεις του πρωτοδικείου σε δευτεροβάθμια διαδικασία ενδίκων μέσων
(α) περιλαμβάνονται όλες οι δικαστικές πράξεις- αποφάσεις και αποφάσεις
του προέδρου που εκδίδονται σε διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου ή του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την προσφυγή π.χ. για
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την αναστολή (άρθρο 252), την παραίτηση από την αγωγή (άρθρο 269
παρ.3), την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρα 707, 719, 769).
Αυτό ισχύει και για τις αποφάσεις για τα ένδικα μέσα, (β) εξαιρείται από το
ανέκκλητο η απόρριψη της εφέσεως με δικαστική πράξη (άρθρο 522 παρ. 1
εδ. 4)
3.Αποφάσεις του Εφετείου. Αφορά δικαστικές πράξεις- αποφάσεις και
αποφάσεις του προέδρου. Με εξαίρεση την απόρριψη της εφέσεως και τις
πράξεις παραπομπής λόγω απαραδέκτου της προσφυγής στα δικαστήρια
(άρθρο 17α παρ. 4 του Νόμου GVG) οι αποφάσεις (αποφάσεις, δικαστικές
πράξεις- αποφάσεις, αποφάσεις του προέδρου) του Εφετείου ουδέποτε
προσβάλλονται με προσφυγή, ακόμη και αν από την απόφαση λείπει η νόμιμη
βάση, ακόμη ούτε και όταν έχουν παραβιασθεί ουσιώδεις δικονομικές
διατάξεις. Ο αποκλεισμός της προσφυγής δεν αφορά μόνον τους διαδίκους,
αλλά και τρίτους, οι οποίοι καταδικάζονται σε έξοδα βάσει της αποφάσεως του
Εφετείου.
4.Οι αποφάσεις του δικαστηρίου με δίκαιη κρίση δεν προσβάλλονται, εφόσον
έχουν γίνει ορθά δεκτές οι προϋποθέσεις δίκαιης κρίσης, ακόμη και αν
απορρίφθηκε σχετικό αίτημα, παραδείγματος χάριν η επιλογή της έγγραφης
προδικασίας (άρθρο 276 παρ.1 εδ. 1) και η παραγγελία προαιρετικής
συζήτησης (άρθρο 128 παρ. 4)
Επανάληψη της προσφυγής
Οι προσφυγές κατά βάση δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν ή να
ανανεωθούν. Αν μία φορά έχει κριθεί το βάσιμο της προσφυγής, τότε έχει
εξαντληθεί η διαδικασία της προσφυγής και η επανάληψη είναι απαράδεκτη. Η
προσφυγή έχει αναλωθεί. Μόνον σε περίπτωση που η προσφυγή απερρίφθη
ως απαράδεκτη είναι δυνατόν να ασκηθεί νέα προσφυγή. Νέα γεγονότα
(μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης πραγμάτων) ή τροποποιήσεις του
νόμου δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την επανάληψη της προσφυγής κατά
της αυτής αποφάσεως. Μπορούν μόνο να δικαιολογήσουν νέα αίτηση προς το
δικαστήριο κατώτερου βαθμού ή και ένσταση για μεταγενέστερους λόγους.
Πρέπει να γίνει διάκριση από αυτήν της δικονομικής υπερκέρασης που
ματαιώνει άλλη προϋπόθεση παραδεκτού, δηλαδή την ανάγκη νομικής
προστασίας. Σε περίπτωση επανάληψης μεμψιμοιριών σκόπιμα υπάρχει
άρνηση της ανάγκης νομικής προστασίας.
Απλή προσφυγή:
Η προσφυγή αυτή μπορεί να ασκηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Πρέπει να είναι ρητά καθορισμένη στο νόμο και ασκείται παραδεκτά όταν η
νομική υπόθεση έχει βασική σημασία
•Το δικαστήριο που δικάζει την προσφυγή, το δικαστήριο της εφέσεως ή το
Εφετείο πρέπει να την έχει επιτρέψει στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και
ασκείται παραδεκτά, όταν για την εξέλιξη του δικαίου ή τη διασφάλισης ενιαίας
νομολογίας απαιτείται απόφαση του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την
προσφυγή.
Το δικαστήριο που αποφαίνεται για την προσφυγή δεσμεύεται από το γεγονός
ότι έχει επιτραπεί η προσφυγή. Ο καθ’ ου η προσφυγή μπορεί μέχρι της
παρόδου αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση των
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λόγων της προσφυγής να ασκήσει αντιπροσφυγή στο δικαστήριο που
αποφαίνεται για την προσφυγή. Αυτό μπορεί να το κάνει, ακόμη και αν έχει
παραιτηθεί από την προσφυγή, αν έχει παρέλθει η προθεσμία της προσφυγής
ή αν δεν έχει επιτραπεί η προσφυγή. Εν πάση περιπτώσει η αντιπροσφυγή
πρέπει να αιτιολογηθεί στο δικόγραφο της αντιπροσφυγής. Η αντιπροσφυγή
δεν έχει αποτέλεσμα αν γίνει παραίτηση από την προσφυγή ή αν η προσφυγή
απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Προθεσμία, τύπος και λόγοι προσφυγής
Η άσκηση της προσφυγής συνδέεται με ορισμένη προθεσμία. Ως εκ τούτου
πρέπει να ασκηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
κοινοποίηση της αποφάσεως δια καταθέσεως δικογράφου προσφυγής στο
δικαστήριο που αποφαίνεται για την προσφυγή.
Το δικόγραφο της προσφυγής περιέχει τα εξής:
• Το χαρακτηρισμό της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή και
• Τη δήλωση ότι ασκείται προσφυγή κατά της απόφασης
Με το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να υποβληθεί και ακριβές ή
επικυρωμένο αντίγραφο της προσβαλλομένης αποφάσεως.
Η προσφυγή πρέπει εφόσον το δικόγραφο της προσφυγής δεν περιέχει τους
λόγους της προσφυγής, να συμπληρωθεί με τους λόγους προσφυγής εντός
προθεσμίας ενός μηνός. Η προθεσμία αρχίζει από της κοινοποιήσεως της
προσβαλλομένης αποφάσεως.
Οι λόγοι της προσφυγής περιέχουν τα εξής:
•Τη δήλωση περί του κατά πόσον η απόφαση του δικαστηρίου που
αποφαίνεται για την προσφυγή ή του δικαστηρίου της έφεσης προσβάλλεται
και αν ζητείται η ακύρωσή της (αιτήματα της προσφυγής)
• Έκθεση των προϋποθέσεως του παραδεκτού
• Την αναφορά των λόγων της προσφυγής και δη
1.την ορισμένη περιγραφή των γεγονότων, από τα οποία προκύπτει η
παραβίαση του δικαίου
2.εφόσον η προσφυγή στηρίζεται στο ότι έχει γίνει παραβίαση του νόμου, η
αναφορά των γεγονότων απ’ όπου προκύπτει το σφάλμα.
Το δικόγραφο και οι λόγοι της προσφυγής πρέπει να κοινοποιηθούν στον
αντίδικο.
Λόγοι της προσφυγής
Η προσφυγή μπορεί να στηριχθεί μόνον στο ότι η απόφαση στηρίζεται σε
παραβίαση του ομοσπονδιακού γερμανικού δικαίου ή διατάξεως, η περιοχή
της ισχύος της οποίας εκτείνεται πέραν της περιοχής του Εφετείου. Εν πάση
περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί στο ότι το δικαστήριο του πρώτου
βαθμού δικαιοδοσίας δέχθηκε αδίκως ή απέρριψε την αρμοδιότητά του.
Δεν ασκούνται παραδεκτά όλες οι προσφυγές. Ως εκ τούτου το δικαστήριο
που αποφαίνεται επί της προσφυγής πρέπει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν
η ασκηθείσα προσφυγή επιτρέπεται και αν έχει υποβληθεί με το νόμιμο τύπο
και εντός της νόμιμης προθεσμίας και αν είναι ουσία βάσιμη. Αν ελλείπει μια
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από τις προϋποθέσεις αυτές, η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη και
απορρίπτεται. Στην έρευνα του δικαστηρίου που αποφαίνεται επί της
προσφυγής υπόκεινται μόνον τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι διάδικοι.
Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της προσφυγής δεν δεσμεύεται από τους
προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής. Για δικονομικές ακυρότητες που
δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτεπαγγέλτως, επιτρέπεται να εξετασθεί η
προσβαλόμενη απόφαση μόνον, όταν οι ακυρότητες υπήρχαν ήδη
παραδείγματος χάριν κατά την αιτιολόγηση της προσφυγής. Αν από την
αιτιολογία της προσβαλομένης απόφασης προκύπτει μεν παράβαση δικαίου,
η απόφαση όμως καθεαυτή παρίσταται για άλλους λόγους ως ορθή, η
προσφυγή απορρίπτεται.
Αν μετά από έρευνα κριθεί ότι η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά και είναι
βάσιμη, ακυρώνεται η προσβαλλομένη απόφαση και η υπόθεση αναπέμπεται
προς νέα συζήτηση και κρίση. Η αναπομπή μπορεί να γίνει σε άλλο τμήμα
του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Το δικαστήριο,
στο οποίο έχει αναπεμφθεί η υπόθεση πρέπει να θέσει ως βάση και της δικής
του απόφασης τη νομική κρίση που αποτελεί τη βάση της ακύρωσης.
Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της προσφυγής πρέπει να κρίνει επί της
υποθέσεως καθεαυτής αν η ακύρωση έχει επέλθει μόνον λόγω παράβασης
δικαίου κατά την εφαρμογή των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών
και τελικά αν η υπόθεση είναι ώριμη για οριστική απόφαση. Η απόφαση περί
της προσφυγής εκδίδεται ως δικαστική πράξη.
Κατά τα λοιπά παραλείπεται η αιτιολογία αν δεν θα ήταν κατάλληλη
προκειμένου να συμβάλει στη διευκρίνιση νομικών ζητημάτων βασικής
σημασίας, για την εξέλιξη του δικαίου ή τη διασφάλιση ενιαίας νομολογίας.
Άμεση προσφυγή:
Η άμεση προσφυγή είναι δικαστικό ένδικο μέσο στην αστική δίκη (άρθρα 567
επόμ. του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), στην ποινική δίκη
(άρθρο 311 του γερμανικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) και στη διαδικασία
της εκουσίας δικαιοδοσίας (διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού
Δικαστηρίου, άρθρο 522 Νόμου FGG). Ασκείται παραδεκτά κατά των
αποφάσεων των Μονομελών Δικαστηρίων και Πρωτοδικείων και που έχουν
εκδοθεί στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας
• εφόσον έχει ορισθεί ρητά στο νόμο
• εφόσον έχει απορριφθεί διαδικαστικό αίτημα χωρίς συζήτηση
Κατά αποφάσεων περί των εξόδων επιτρέπεται η άμεση προσφυγή μόνον
όταν η αξία του αντικειμένου της προσφυγής ανέρχεται σε άνω των 200
Ευρώ.
Προθεσμία, τύπος και αιτιολογία της προσφυγής
Η άμεση προσφυγή, εφόσον δεν ορίζεται άλλη προθεσμία, πρέπει να ασκηθεί
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο εβδομάδων ενώπιον του δικαστηρίου, η
απόφαση του οποίου προσβάλλεται, ή ενώπιον του δικαστηρίου που
αποφαίνεται επί της προσφυγής. Η αποκλειστική προθεσμία αρχίζει, εφόσον
δεν ορίζεται άλλως από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως το αργότερο από
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της παρόδου πέντε μηνών μετά την έκδοση της δικαστικής πράξης –
απόφασης. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αγωγής ακυρότητας ή
αποκατάστασης, η προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί και μετά την πάροδο
της αποκλειστικής προθεσμίας εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που
ισχύουν για τις αγωγές αυτές.
Η προσφυγή ασκείται με την κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής. Το
δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει το χαρακτηρισμό της
απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή και επίσης τη δήλωση ότι
ασκείται προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.
Η προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί και προφορικά ενώπιον του Γραμματέα
του δικαστηρίου, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, όταν
•στη δίκη κατά τον πρώτο βαθμό της δικαιοδοσίας δεν ήταν υποχρεωτική η
σύμπραξη δικηγόρου,
• η προσφυγή αφορά το ευεργέτημα της πενίας ή
• αν ασκηθεί από μάρτυρα, πραγματογνώμονα ή τρίτο
Και ο καθ’ ου η προσφυγή είναι δυνατόν να ασκήσει αντιπροσφυγή σύμφωνα
με το άρθρο 567 του γερμ. Κ.Πολ.Δ., ακόμη και αν έχει παραιτηθεί από την
προσφυγή ή αν έχει παρέλθει η προθεσμία της προσφυγής. Η άσκηση της
αντιπροσφυγής παύει να έχει αποτέλεσμα, αν γίνει παραίτηση από την
προσφυγή ή αν η προσφυγή απορριφθεί ως απαράδεκτη
«Πρωταρχικός δικαστής»
Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της προσφυγής αποφασίζει με ένα των
μελών του ως μονομελές δικαστήριο, αν η προσβαλλομένη απόφαση έχει
εκδοθεί από μόνο δικαστή ή από κατώτερο δικαστικό λειτουργό. Ο δικαστής
παραπέμπει τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την
προσφυγή, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση με τη σύνθεση που
προβλέπεται στον Γερμανικό Οργανισμό των Δικαστηρίων, όταν
• η υπόθεση εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες πραγματικής ή νομικής φύσεως ή
• η νομική υπόθεση έχει κεφαλαιώδη σημασία
Ένδικο μέσο δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί στη διενέργεια ή στην παράλειψη
παραπομπής στο δικαστήριο, όπως ανωτέρω.
1.Δικαστής που εκδίδει την απόφαση στη διαδικασία της προσφυγής είναι αντί
της σύνθεσης του δικαστηρίου στο Πρωτοδικείο ή στο Εφετείο ο μόνος
δικαστής και δικαστής επί δοκιμή, αν η προσβαλλόμενη απόφαση- στην οποία
δεν εμπίπτει η απόφαση περί τροποποίησης ή εξαφάνισης της απόφασης- ,
(α) έχει εκδοθεί είτε από κατώτερο δικαστικό λειτουργό (άρθρο 3 Νόμου
RpflG)
(β) ή από μόνο δικαστή. Αυτό συμβαίνει πάντα στην περίπτωση του
Εργατικού Δικαστηρίου, του Πρωτοδικείου εφόσον συντρέχουν τα άρθρα 348
παρ. 1, όχι το άρθρο 349 παρ.2 και 3 το άρθρο 3 παρ. 3 Νόμου AVAG, διότι ο
Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να παραπέμψει την υπόθεση στο Τμήμα. Το άρθρο
568 δεν ισχύει και για την προσφυγή στην αυτόνομη διαδικασία στο
Οικογενειακό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 621 παρ.1
2. Ο προσδιορισμός του μόνου δικαστή από τα μέλη της σύνθεσης του
δικαστηρίου που αποφαίνεται επί της προσφυγής, περιλαμβανομένου και του
προέδρου, γίνεται με απόφαση του τμήματος. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
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σύνθεσης και δικαστή περί του αν συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1
εδάφιο 1, ισχύει ανάλογα το άρθρο 348 παρ. 2
3. Αρμοδιότητες του μόνου δικαστή: α) βασική αρχή είναι ότι επιτρέπεται να
αποφανθεί. Ο μόνος δικαστής επέχει πλήρως τη θέση του δικαστηρίου που
αποφαίνεται επί της προσφυγής. Πρέπει επομένως να φέρει την υπόθεση
μέχρι το πέρας της διαδικασίας της προσφυγής και σε δεδομένη περίπτωση
να εκδώσει και την οριστική απόφαση. Συνεχίζει να παραμένει αρμόδιος και
για αναγκαίες μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως παραδείγματος χάριν για τον
καθορισμό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, τα έξοδα, τα τέλη, τις
δαπάνες, την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, τη διόρθωση ή τη
συμπλήρωση της απόφασης. Όμως δεν έχει αρμοδιότητα να επιτρέψει την
προσφυγή. (β) Εξαίρεση αποτελεί η παραπομπή στην ολομέλεια του
δικαστηρίου.
Ανασταλτικό αποτέλεσμα και προσωρινές διαταγές
Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνον, όταν έχει ως αντικείμενο
τον καθορισμό δικαστικού μέσου επιβολής και διατήρησης της τάξης ή
αναγκαστικού μέτρου.
Το δικαστήριο ή ο Πρόεδρος, των οποίων προσβάλλεται η απόφαση είναι
δυνατόν να αναστείλουν την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως.
Αιτιολογία της προσφυγής
Η προσφυγή πρέπει να είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με το άρθρο 571. Είναι
δυνατόν να στηρίζεται σε νέα μέσα επίθεσης και άμυνας. Εν πάση περιπτώσει
δεν μπορεί να στηριχθεί στο ότι το δικαστήριο του πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας δέχθηκε αδίκως την ύπαρξη της αρμοδιότητάς του.
Ο Πρόεδρος ή το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της προσφυγής είναι
δυνατόν να θέσει προθεσμία για την προσκόμιση των μέσων επίθεσης και
άμυνας. Αν δεν προσκομισθούν εντός της προθεσμίας τα μέσα επίθεσης και
άμυνας, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά αν κατά την ελεύθερη πεποίθηση του
δικαστηρίου η αποδοχή τους δεν θα καθυστερούσε τη διεκπεραίωση της
διαδικασίας ή αν ο διάδικος δικαιολογήσει επαρκώς την καθυστέρηση. Ο
λόγος δικαιολογίας πρέπει να πιθανολογηθεί κατόπιν απαιτήσεως του
δικαστηρίου. Αν το δικαστήριο διατάξει γραπτή δήλωση, η δήλωση αυτή
μπορεί να γίνει και προφορικώς ενώπιον της Γραμματείας του δικαστηρίου,
συντασσομένης εκθέσεως, εφόσον επιτρέπεται να ασκηθεί η προσφυγή
προφορικά ενώπιον της Γραμματείας του δικαστηρίου, συντασσομένης
εκθέσεως.
Πορεία της διαδικασίας προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 572
Αν το δικαστήριο ή ο Πρόεδρος, του οποίου προσβάλλεται η απόφαση
θεωρήσει ότι η προσφυγή είναι βάσιμη, πρέπει να τροποποιηθεί ή
εξαφανισθεί η απόφαση. Διαφορετικά, η προσφυγή πρέπει να παραπεμφθεί
αμελλητί στο δικαστήριο που αποφαίνεται για την προσφυγή.
Το δικαστήριο πρέπει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν η ασκηθείσα
προσφυγή επιτρέπεται και αν έχει υποβληθεί με το νόμιμο τύπο και στη
νόμιμη προθεσμία. Αν ελλείπει μια από τις προϋποθέσεις αυτές, η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν το δικαστήριο θεωρήσει την προσφυγή
ουσία βάσιμη, είναι δυνατόν να αναθέσει στο δικαστήριο ή τον πρόεδρο που
αποφάσισε την επιβαρυντική απόφαση, την αναγκαία έκδοση διαταγής. Η
απόφαση περί της προσφυγής εκδίδεται υπό μορφή δικαστικής πράξης.
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Ενδικοφανής προσφυγή στην Ελλάδα
Το ελληνικό δικονομικό δίκαιο γνωρίζει το θεσμό της ενδικοφανούς
προσφυγής μόνον στο διοικητικό δίκαιο. Ο θεσμός της ενδικοφανούς
προσφυγής του γερμανικού δικαίου υπό την έννοια απλουστευμένης
διαδικασίας εφέσεως για αποφάσεις (Beschluss) σε θέματα αστικού δικαίου
δεν είναι γνωστός στο ελληνικό δίκαιο. Ένδικα μέσα στις αστικές δίκες,
περιλαμβανομένων και των δικών της εκουσίας δικαιοδοσίας, είναι μόνον η
έφεση και η αναίρεση.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Στόχος της διδακτικής ενότητας Απλή και άμεση προσφυγή είναι η διδασκαλία
βασικών γνώσεων στο θέμα της προσφυγής και τα χαρακτηριστικά των δύο
ειδών προσφυγής στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδασκαλία γίνεται σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Μαθησιακοί στόχοι είναι:
Η γνώση περί του πότε μπορεί να ασκηθεί προσφυγή
Η γνώση των διαδικασιών στην Γερμανία και την Ελλάδα
Η γνώση του νομικού πλαισίου της προσφυγής στην Γερμανία και την
Ελλάδα
Ασκήσεις
Γερμανοελληνικό λεξιλόγιο σχετικά με τον τομέα θεμάτων απλής και
άμεσης προσφυγής
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
μαθησιακούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη
Γερμανία και με τις συνοδευτικές μνείες των διδακτικών υλικών. Νέα στη
διδακτική αυτή ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις συνθήκες πλαισίου στην
Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.

Διάρκεια σε
λεπτά

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα σε γερμανική
γλώσσα

9-13

Εισαγωγή στο θέμα σε ελληνική
γλώσσα

14-20

Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα

- 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

Ερωτήσεις και απαντήσεις
εκάστοτε στη γερμανική και
ελληνική γλώσσα
Ασκήσεις

-

21-28
29-40

41-75
76-80
81-90

Υλικό διδασκαλίας

Ομαδική εργασία ανά
ζεύγη

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
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Ασκήσεις
Συζητείστε ομαδικά τις ακόλουθες έννοιες βάσει των νομικών αρχών που
διδάχθηκαν. Συνθέστε όλες τις γνώσεις που αποκτήσατε. Καταρχήν
συμφωνείστε σε ποια γλώσσα θα ανταλλάξετε απόψεις.
•
ανέκκλητο στην προσφυγή στη Γερμανία
•
επανάληψη της προσφυγής στη Γερμανία
•
«πρωταρχικός» δικαστής- μονομελές δικαστήριο στη Γερμανία
•
πορεία της διαδικασίας προσφυγής στη Γερμανία
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε εκπαιδευόμενους
προκειμένου να εξετάσουν τις βάσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης:
1.
Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί η απλή προσφυγή στη
Γερμανία.

2.

Οι λόγοι της προσφυγής στη Γερμανία περιέχουν ………;

3.

Πότε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η προσφυγή στη Γερμανία;

4.
Τι πρέπει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο που αποφαίνεται
επί της προσφυγής στη Γερμανία;

5.
Ο Πρόεδρος ή το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της προσφυγής
μπορεί για την προβολή μέσων επίθεσης και άμυνας στη
Γερμανία……………..
□ να θέσει προθεσμία
□ να μη θέσει προθεσμία
□ να περιμένει απλώς
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Λύσεις
1.
Πρέπει να είναι ρητά καθορισμένη στο νόμο και ασκείται παραδεκτά,
όταν η νομική υπόθεση έχει βασική σημασία. Εξ ετέρου το δικαστήριο που
δικάζει την προσφυγή, το δικαστήριο της εφέσεως ή το Εφετείο πρέπει να την
έχει επιτρέψει στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και ασκείται παραδεκτά, όταν
για την εξέλιξη του δικαίου ή τη διασφάλισης ενιαίας νομολογίας απαιτείται
απόφαση του δικαστηρίου που αποφαίνεται για την προσφυγή.
2.

α) Τη δήλωση περί του κατά πόσον η απόφαση του δικαστηρίου που
αποφαίνεται για την προσφυγή ή του δικαστηρίου της έφεσης
προσβάλλεται και αν ζητείται η ακύρωσή της (αιτήματα της
προσφυγής)
β) Έκθεση των προϋποθέσεως του παραδεκτού
γ) Την αναφορά των λόγων της προσφυγής και δη
1.
την ορισμένη περιγραφή των γεγονότων, από τα οποία
προκύπτει η παραβίαση του δικαίου
2.
εφόσον η προσφυγή στηρίζεται στο ότι έχει γίνει παραβίαση του
νόμου, η αναφορά των γεγονότων απ’ όπου προκύπτει το σφάλμα.

3.
Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνον, όταν έχει ως
αντικείμενο τον καθορισμό δικαστικού μέσου επιβολής και διατήρησης της
τάξης ή αναγκαστικού μέτρου.
4.
Το δικαστήριο πρέπει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν η ασκηθείσα
προσφυγή επιτρέπεται και αν έχει υποβληθεί με το νόμιμο τύπο και στη
νόμιμη προθεσμία .Αν ελλείπει μια από τις προϋποθέσεις αυτές, η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν το δικαστήριο θεωρήσει την προσφυγή
ουσία βάσιμη, είναι δυνατόν να αναθέσει στο δικαστήριο ή τον πρόεδρο που
αποφάσισε την επιβαρυντική απόφαση, την αναγκαία έκδοση διαταγής. Η
απόφαση περί της προσφυγής εκδίδεται υπό μορφή δικαστικής πράξης.
5.

να θέσει προθεσμία.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Rechtsbeschwerde
= προσφυγή
Einfache und Sofortige Beschwerde
= απλή και άμεση προσφυγή
Beschwerdegericht
= δικαστήριο, το οποίο αποφαίνεται επί της προσφυγής
Beschwerdeverfahren
= διαδικασία προσφυγής
Aufschiebende Wirkung
= ανασταλτικό αποτέλεσμα
Einstweilige Anordnung
= προσωρινή διαταγή
Originärer Einzelrichter
= «πρωταρχικός» δικαστής, Form und Frist= τύπος και
προθεσμία
Rechtsbehelf
= ένδικο βοήθημα
Beschwerde – und Begründungsschrift
= δικόγραφο προσφυγής και έφεσης
Oberlandesgericht
= Εφετείο
Berufungsgericht
= δικαστήριο εφέσεως
Verfügung
= απόφαση (συνήθως του προέδρου ή του εισηγητή ή
εντεταλμένου δικαστή)
Anfechtung
= προσβολή
Zulassung
= επίτρεψη
Notfrist
= αποκλειστική προθεσμία
Rechtsbeschwerdeanschlussschrift=Beschwerdeführer
= προσφεύγων
Beschwerdegegner
= καθ’ ου η προσφυγή
Untergericht
= Δικαστήριο κατώτερου βαθμού
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