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 σύνταξη δικογράφων.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν:
-

μια εισαγωγή στο θέμα της άσκησης αγωγής
γνώσεις σχετικά με τα περιεχόμενα και τμήματα ενός δικογράφου αγωγής
γνώσεις σχετικά με τη ροή της έναρξης της δίκης στην Ελλάδα και στη
Γερμανία

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τη Σύνταξη δικογράφων αποτελεί τμήμα εκτεταμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την
συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
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15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα “Σύνταξη δικογράφων” απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη
Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η
διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική
διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και
της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής
κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
-

Εισαγωγή στο θέμα αγωγή
Γνώσεις-υπόβαθρο για εκπαιδευτές/ριες για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων σε
εκπαιδευόμενους
Ασκήσεις
Βιβλιογραφικές αναφορές
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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”.
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: “Σύνταξη
δικογράφων”, 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
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κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Η αγωγή είναι στην πολιτική δίκη η εισαγωγή της διαδικασίας, δηλαδή η αίτηση για
απόφαση δικαστηρίου, από τον ενάγοντα έναντι του εναγόμενου. Ακόμη και στις
διαδικασίες ενώπιον διοικητικών, κοινωνικών, εργατικών και φορολογικά δικαστήρια
η εισαγωγική αίτηση της διαδικασίας για απόφαση δικαστηρίου ονομάζεται αγωγή. Η
δημόσια αγωγή σε ποινικές διαδικασίες, που ασκείται από την εισαγγελία ονομάζεται
κατηγορία. Η αγωγή ασκείται με ένα έγγραφο προς το δικαστήριο (στη διαδικασία
ενώπιον των ειρηνοδικείων στη DE και προς καταγραφή από τον υπάλληλο για τα
έγγραφα) και την επίδοσή του προς τον εναγόμενο. Για το λόγο αυτό η σύνταξη μιας
αγωγής ανήκει στα κεντρικά διαδικαστικά καθήκοντα.
Στην Ελλάδα:
Γενικά στην Ελλάδα μια αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο από ένα δικηγόρο, με τις
εξής εξαιρέσεις:
1) διαδικασίες ενώπιον ειρηνοδίκη,
2) υποθέσεις, που απαιτούν ασφαλιστικά μέτρα και
3) μέτρα προς αποτροπή ενός οξύ κινδύνου (Άρθρο 94 παράγραφος 2 ΑΚ),
4) διαδικασίες εργασιακού δικαίου, που δικάζονται ενώπιον δικαστηρίου πρώτου
βαθμού δικαιοδοσίας υπό την προεδρία ενός δικαστή ή ενός ειρηνοδίκη
(Άρθρο 665 παράγραφος 1 ΑΚ)
Συνεπώς μπορεί βασικά μόνο ένας νομικός πληρεξούσιος να παρουσιαστεί ενώπιον
δικαστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν ασφαλιστικά μέτρα,
μικροδιαφορές, διαδικασίες εργασιακού δικαίου κτλ., υφίσταται η δυνατότητα για το
διάδικο που προσφεύγει στη δικαιοσύνη, να αντιπροσωπεύσει τον εαυτό του.
Υποβολή αιτήματος:
Για την έναρξη μιας διαδικασίας απαιτείται η υποβολή ενός αιτήματος στη γραμματεία
του αρμόδιου δικαστηρίου. Εν όψη της σύνταξης της αγωγής πρέπει ο σχετικός
διάδικος που προσφεύγει στη δικαιοσύνη να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο, ο οποίος
υποβάλει την αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
a) Το αίτημα της αγωγής πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά στην Ελληνική,
b) Κατά κανόνα μια αγωγή πρέπει να υποβάλλεται γραπτά. Προφορικά αιτήματα
επιτρέπεται να θέτονται μόνο σε ειρηνοδίκες, στον οποίων την περιοχή
αρμοδιότητας δεν εξασκούν το επάγγελμά τους δικαστικώς διορισμένοι
δικηγόροι ή δικηγόροι δίχως δίπλωμα, εάν υποβληθεί μια σχετική αιτιολόγηση
(Άρθρο 111, 115, 215 παράγραφος 2 ΑΚ)
c) η μετάδοση μιας αγωγής μέσω φαξ ή e-mail δεν επιτρέπεται.
Δεν υπάρχουν ειδικά έντυπα. O φάκελος επεξεργάζεται από την από την κατηγορία,
εφόσον αυτή καλείται να το πράξει (αυτό δεν είναι αναγκαίο σε διαδικασίες ενώπιον
ειρηνοδίκη καθώς και σε μέτρα ασφαλείας) και το διάδικο που προσάγει αποδεικτικά
έγγραφα.
Η υπόθεση θεωρείται σωστά προσβεβλημένη με την υποβολή της αγωγής στη
γραμματεία του δικαστηρίου και την επίδοση ενός αντίγραφου της αγωγής στον
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αντίδικο (Άρθρο 215 ΑΚ). Εάν το δικόγραφο αγωγής έχει υποβληθεί δίχως
ελαττώματα και κανονικά, θεωρείται ότι η αγωγή ασκήθηκε. Μόλις η αγωγή έχει
επιδοθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, εισάγεται η διαδικασία και καθορίζεται η δικάσιμος.
Ο διάδικος που προσφεύγει στη δικαιοσύνη λαμβάνει έτσι την επιβεβαίωση ότι η
αγωγή έγινε αποδεκτή.
Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου καθορίζει τη δικάσιμο της διαδικασία, οι
διάδικοι προσκαλούνται κατά την πορεία της δίκης σε κάθε νέα συνεδρίαση η
ανάληψη της διαδικασίας. Αμφότεροι οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα, να επιταχύνουν
τη διαδικασία. Τις σχετικές οδηγίες τις λαμβάνουν και από τους πληρεξούσιους
δικηγόρους
τους.
Για όλα τα ερωτήματα προς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που εκδικάζει την έφεση,
απαιτείται εκπροσώπηση από ένα δικηγόρος, ακόμη και εάν σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις δεν απαιτείται η εκπροσώπηση από έναν νομικό πληρεξούσιο στα
παραπάνω πρωτοβάθμια δικαστήρια. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις διαδικασίες
ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Στη Γερμανία:
Το εάν ο διάδικος που προσφεύγει στη δικαιοσύνη πρέπει να εκπροσωπευτεί για μια
αγωγή από ένα δικηγόρο, εξαρτάται από το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την
αγωγή.
Μόνο ένας δικηγόρος να μπορεί να υποβάλει αγωγή σε πρωτοδικείο. Και για
οικογενειακές υποθέσεις, στις οποίες είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο, υφίσταται
υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο.
Για όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες ενώπιον του ειρηνοδικείου ο προσφεύγων στη
δικαιοσύνη μπορεί να υποβάλει μόνος του την αγωγή.
Για την απλοποιημένη διαδικασία προς επίτευξη ενός εκτελεστέου τίτλου, τη
διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο. Ένας
προσφεύγων στη δικαιοσύνη μπορεί εξ αυτού να υποβάλει μια αίτηση σε δικαστήριο
για την έκδοση μιας διαταγή πληρωμής δίχως να έχει δικηγόρο.
Επίσης ενώπιον των εργατικών δικαστηρίων ο διάδικος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος
την αγωγή.
Υποβολή αιτήματος
Κατά κανόνα μια αγωγή πρέπει να υποβάλλεται γραπτά στο αρμόδιο δικαστήριο.
Μπορεί όμως επίσης, εάν η διαδικασία υπόκειται στην αρμοδιότητα του
ειρηνοδικείου, να κατατεθεί προφορικά στο πρωτόκολλο της γραμματείας του
ειρηνοδικείου. Η κατάθεση της αγωγής στο πρωτόκολλο μπορεί να γίνει στη
γραμματεία κάθε δικαστηρίου. Η γραμματεία πρέπει τότε να αποστείλει το
πρωτόκολλο αμελλητί στο δικαστήριο, στο οποίο απευθύνεται η αγωγή.
Το ίδιο ισχύει και για διαδικασίες ενώπιον του εργατικού δικαστηρίου. Η αγωγή που
απευθύνεται σε εργατικό δικαστήριο μπορεί να κατατεθεί και στο πρωτόκολλο της
γραμματείας του εργατικού δικαστηρίου.
Επειδή το δικόγραφο αγωγής πηγαίνει στο „αρμόδιο δικαστήριο“, πρέπει να
ξεκαθαριστεί και να γίνει διάκριση μεταξύ τοπικής και υλικής αρμοδιότητας. Η τοπική
αρμοδιότητα ρυθμίζεται στην απλούστερη περίπτωση από τον τόπο κατοικίας του
εναγόμενου. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις επί της αρχής αυτή, η οποίες είτε αφήνουν
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την επιλογή στον ενάγοντα ή καθορίζουν αναγκαστικά μια άλλη δωσιδικία. Οι
αντίστοιχες διατάξεις βρίσκονται στα §§ 12 – 37 και 38 – 40 ZPO. Η υλική
αρμοδιότητα ρυθμίζεται από την αξία αντικειμένου δίκης. Η αρμοδιότητα του
ειρηνοδικείου εκτείνεται σε αξίες αντικειμένων δίκης έως 5.000 ευρώ, αυτή του
πρωτοδικείου πάνω από 5.000 ευρώ. Η αξία αντικειμένου δίκης αντιστοιχεί από
άποψη ποσού σε αυτό, το οποίο απαιτείται με την αγωγή σε χρήμα ή χρηματική αξία.
Ενδεχ. η αξία αντικειμένου δίκης πρέπει να καθοριστεί από το δικαστή, εάν η
διαφορά σχετίζεται με μη περιουσιακές απαιτήσεις, παραδείγματος χάρη εάν
αξιώνεται παράλειψη. Πέρα από αυτό υπάρχουν αρμοδιότητες ανεξάρτητες από αξία
αντικειμένου δίκης, δηλαδή αυτή του ειρηνοδικείου για όλες τις υποθέσεις ενοικίασης
κατοικιών και του πρωτοδικείου για αξιώσεις κρατικής ευθύνης. Η υλική αρμοδιότητα
προκύπτει σύμφωνα με το § 1 ZPO από το νόμο GVG (κώδικας οργανισμού
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών) και τότε επακριβώς από τα §§
23, 71 GVG.
Η γλώσσα του δικαστηρίου είναι η Γερμανική. Για το λόγο αυτό η αγωγή πρέπει να
υποβάλλεται στη Γερμανική.
Κατά κανόνα μια αγωγή πρέπει να υποβάλλεται γραπτά. Σε περίπτωση διαδικασίας
ενώπιον του ειρηνοδικείου ή του εργατικού δικαστηρίου η αγωγή μπορεί να κατατεθεί
και στο πρωτόκολλο της γραμματείας.
Μια αγωγή μπορεί να υποβληθεί μέσω φαξ. Επί του τέλεφαξ πρέπει να φαίνεται η
υπογραφή του διάδικου ή, σε περίπτωση δικηγορικής εκπροσώπησης, αυτή του
δικηγόρου. Πρέπει να είναι σαφές, ποιος υπόγραψε υπεύθυνα την αγωγή.
Τελικά η αγωγή μπορεί να μεταδοθεί και σαν ηλεκτρονικό έγγραφο (E-Mail), εάν είναι
εφοδιασμένη με μια διακεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το νόμο περί
ψηφιακής υπογραφής και η υποβολή υπό τη μορφή ηλεκτρονικού έγγραφου έχει
επιτραπεί από την κυβέρνηση του κρατιδίου ή τη διοίκηση δικαιοσύνης του κρατιδίου,
στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο.
Για την απλουστευμένη διαδικασία, την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ή μιας
διαταγής εκτέλεσης, υπάρχουν έντυπα. Τα έντυπα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Ειδάλλως οι αιτήσεις απορρίπτονται μετά από καθορισμό προθεσμίας ως
απαράδεκτες.
Μια αγωγή πρέπει να έχει μια καθορισμένη μορφή και ένα καθορισμένο περιεχόμενο.
Πρέπει να περιέχει τον ακριβή χαρακτηρισμό των διαδίκων και των νομικών τους
εκπροσώπων, κατ’ όνομα και διεύθυνση. Περαιτέρω πρέπει να αναφέρεται το
αρμόδιο για την αγωγή δικαστήριο.
Πρέπει να γνωστοποιείται σαφώς, ποιος είναι ο σκοπός της αγωγής, τι να επιδικαστεί
από το δικαστήριο στον ενάγοντα (αίτημα αγωγής).
Περαιτέρω πρέπει να εκτεθεί πλήρως και λογικά το αντικείμενο της αξίωσης και το
πραγματικό, εκ του οποίου αντλεί ο προσφεύγων στη δικαιοσύνη την αξίωσή του.
Το δικόγραφο αγωγής πρέπει να υπογράφεται ιδιόχειρα. Εάν ο προσφεύγων στη
δικαιοσύνη αντιπροσωπεύεται από έναν δικηγόρο, απαιτείται μια υπογραφή από
έναν αδειούχο δικηγόρο ή τον αντιπρόσωπο αυτού.
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Περιεχόμενο του δικογράφου αγωγής σε Γερμανία και Ελλάδα
(1) Σαν προκαταρτικό δικόγραφο η αγωγή πρέπει να περιέχει:
1.
τον χαρακτηρισμό του λόγου προσβολής·
2.
την αναφορά των αποδεικτικών μέσων για τα γεγονότα, από τα οποία προκύπτει ο
λόγος και η τήρηση της εξαιρετικής προθεσμίας·
3.
η δήλωση, κατά πόσο αιτείται η εξάλειψη της προσβαλλόμενης απόφασης και ποια
άλλη απόφαση αιτείται επί της κύριας υπόθεσης.
(2) 1Στο δικόγραφο, με το οποίο ασκείται μια αγωγή αποκατάστασης, πρέπει να
παραθέτονται τα έγγραφα, σαν πρωτότυπο ή αντίγραφο, στα οποία στηρίζεται αυτή.
2Εάν τα έγγραφα δε βρίσκονται στα χέρια του ενάγοντα, πρέπει να δηλώσει, ποια
αίτηση έχει την πρόθεση να υποβάλλει για την προσκόμισή τους.
Τα πρέποντα:
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηρισμός των διαδίκων
Χαρακτηρισμός του δικαστηρίου
Ακριβή στοιχεία του αντικειμένου της δίκης
Βάση της αγωγής
Επακριβώς καθορισμένο αίτημα αγωγής
Ιδιόχειρη υπογραφή του ενάγοντα ή του δικαστικού πληρεξούσιου.

Τα δούναι:
•
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία αναφορικά με την αξία του αντικειμένου δίκης
Δήλωση περί της σύνθεσης του δικαστηρίου
Αιτήματα περί της υποχρέωσης ανάληψης εξόδων
Αιτήματα περί της προσωρινής εκτελεστότητας δίχως παροχή ασφάλειας
Αιτήματα απόδοσης παροχής ασφάλειας μέσω τραπεζικής εγγύησης
Αιτήματα προς έκδοση μιας ερήμην απόφασης
Χαρακτηρισμός του αποδεικτικού μέσου

Τμήματα ενός δικογράφου αγωγής (επί του παραδείγματος ενός γερμανικού
δικογράφου αγωγής):

Χαρακτηρισμός του δικαστηρίου
Κεφαλίδα της απόφασης
ο ενάγων και ο εναγόμενος πρέπει να χαρακτηρίζονται με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επάγγελμα, όνομα και επώνυμο, τόπος κατοικίας, οδός και αριθμός, ενδεχομένως
νομικός αντιπρόσωπος
Νομικός αντιπρόσωπος μιας
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ΑΕ είναι το διοικητικό συμβούλιο, §§ 76 κε AktG
ΕΠΕ ο διαχειριστής, § 6 GmbHG
ΕΕ ο ομόρρυθμος εταίρος (προσωπ. ευθ. εταίρος), § 164 HGB
ΟΕ κάθε εταίρος, § 125 HGB
Εγγεγραμμένου συλλόγου είναι το προεδρείο, § 26 BGB

Βάση της αγωγής
π.χ. „λόγο έκδοσης...“, „λόγο αξίωσης τιμήματος“
Η δήλωση της βάσης της αγωγής αποσκοπεί στη διευκόλυνση της γραμματείας για
το καθορισμό του αρμόδιου δικαστή για την αγωγή.
Αξία αντικειμένου δίκης (μη υποχρεωτική)
Η δήλωσή της είναι προπάντων τότε σημαντική, εάν εξαρτάται απ’ αυτήν η
αρμοδιότητα του δικαστηρίου και το αντικείμενο δίκης δεν είναι ένα ορισμένο
χρηματικό ποσό.
Ο καθορισμός του δικαστικού πληρεξούσιου
Η δικαστική πληρεξουσιότητα δεν πρέπει να παρατίθεται.

Αιτήματα της αγωγής
π.χ.: „Αιτείται,
1. Η καταδίκη του εναγόμενου, να πληρώσει στην ενάγουσα 10.000,00 € συν

2.
3.
4.

5.

τόκους σε ύψος πέντε τοις εκατό πάνω από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο από
τις 15 Δεκεμβρίου 20..,
η επιβολή των εξόδων της νομικής διαφοράς στον εναγόμενο (το αίτημα αυτό
είναι περιττό, αφού το δικαστήριο αυτεπάγγελτα αποφασίζει για τα έξοδα,
συνηθίζεται όμως).
την κήρυξη της απόφασης έναντι παροχής ασφάλειας, η οποία μπορεί να
δοθεί και σα γραπτή, αμετάκλητη, άνευ όρων και δίχως προθεσμία εγγύηση
ενός πιστωτικού ιδρύματος του εσωτερικού, ως προσωρινά εκτελεστής·
βοηθητικά, να αφεθεί στον ενάγοντα από την πλευρά του να αποτρέψει την
αναγκαστική εκτέλεση έναντι παροχής ασφάλειας, η οποία μπορεί να δοθεί και
σα γραπτή, αμετάκλητη, άνευ όρων και δίχως προθεσμία εγγύηση ενός
πιστωτικού ιδρύματος του εσωτερικού.
Στην περίπτωση μιας γραπτής προκαταρτικής διαδικασίας αιτώ, ενδεχομένως
έκδοση απόφασης αναγνώρισης σύμφωνα με το § 307 ZPO ή ερήμην
απόφασης σύμφωνα με το § 331 III ZPO.“ (Η αναφορά των παραγράφων είναι
περιττή· εδώ κανονικά είναι περιττό και το αίτημα περί έκδοσης μιας
απόφασης αναγνώρισης, αφού το δικαστήριο σε περίπτωση αναγνώρισης και
θα εκδώσει δίχως ένα τέτοιο αίτημα σύμφωνα με το § 307 ZPO μια απόφαση
αναγνώρισης. Συνηθίζεται όμως. Το αίτημα προς έκδοση μιας ερήμην
απόφασης πρέπει όμως να τεθεί οπωσδήποτε.)

Το 4ο αίτημα αποσκοπεί στο εξής: Ο ενάγων δύναται να χάσει τη δίκη στον πρώτο
βαθμό δικαιοδοσίας. Σε ακολουθία ο εναγόμενος θα μπορούσε εκ της
αποφάσεως να εκτελέσει υπό προϋποθέσεις ακόμα πριν την έλευση του
τελεσίδικου λόγω των εξόδων που προέκυψαν. Αυτό είναι κάτι που ο ενάγων
θέλει να αποτρέψει για λόγους ασφαλείας.
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Το 5ο αίτημα εννοεί την περίπτωση, που ο εναγόμενος στην γραπτή προκαταρτική
διαδικασία είτε αναγνωρίσει την αγωγική αξίωση εντός της εξαιρετικής προθεσμίας
των δύο εβδομάδων, την οποία έλαβε για την ένδειξη της υπεράσπισης, ή αφήσει την
προθεσμία αυτή να παρέλθει.

Θεμελίωση της αγωγής
Σε αυτήν ανήκουν:
Το πραγματικό
Η δήλωση των αποδεικτικών μέσων
Δήλωση περί της σύνθεσης του δικαστηρίου σύμφωνα με τα §§ 253 III, 277 I 2 ZPO
Υφίστανται επιφυλάξεις κατά μιας απόφασης επί της υποθέσεως από μονομελές
δικαστήριο; Μια τέτοια δήλωση είναι σκόπιμη μόνο για Πολιτικό Τμήμα Πρωτοδικείου
σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας. Και ο εναγόμενος πρέπει δίχως πρόσκληση να
αποφανθεί στο δικόγραφο απάντησης επί της αγωγής του επί της μεταβίβασης στο
μονομελές δικαστήριο.
π.χ.: „“Δεν υφίστανται επιφυλάξεις κατά μιας απόφασης στην υπόθεση από ένα
μονομελές δικαστήριο“
Υπογραφή
Ειδάλλως θεωρείται ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε!
Τρία πλήρη δικαστικά τέλη
δίχως έξοδα επίδοσης
π.χ. σε παράβολο, αφού οι αγωγές αποστέλλονται μόνο μετά το πλήρωμα της
προκαταβολής
Εάν ο ενάγων δεν μπορεί να πληρώσει την προκαταβολή (τρία πλήρη δικαστικά
τέλη), μπορεί να αιτήσει δικαστική αρωγή, η οποία του παρέχεται, εάν είναι άπορος
και η νομική του δίωξη δεν είναι προφανώς δίχως προοπτική ή κακόπιστη. Το ύψος
των δικαστικών τελών καθορίζεται από την αξία αντικειμένου δίκης και βρίσκεται στο
Νόμο Δικαστικών Εξόδων (GKG).
Τρία αντίγραφα πάνε στο δικαστήριο, μάλιστα το πρωτότυπο για το δικαστήριο καθ’
αυτό, ένα επικυρωμένο και ένα μη επικυρωμένο αντίγραφο για τον αντίπαλο και τοβ
δικαστικό πληρεξούσιό του, ένα αντίγραφο για τον ίδιο φάκελο και ένα για τον
εντολέα προς λήψη γνώσης (δηλαδή συνολικά: ένα πρωτότυπο και τέσσερα
αντίγραφα).
Η επίδοση του δικογράφου αγωγής διεξάγεται αυτεπάγγελτα αμελλητί, § 271 I ZPO.
Στη δίκη που διεξάγεται με την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων ο εναγόμενος
προσκαλείται να διορίσει ένα δικηγόρο, εάν έχει σκοπό να υπερασπισθεί κατά της
αγωγής.
Ιδιαιτερότητες μιας αγωγής έναντι μιας ΟΕ ή μιας ΕΕ:
Σε μια τέτοια περίπτωση η αγωγή κατευθύνεται τόσο κατά της εταιρείας όσο και κατά
των προσωπικά υπεύθυνων εταίρων εις ολόκληρον).
Αυτοί είναι στην
• ΟΕ: όλοι οι εταίροι, στην
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•

ΕΕ: ο ομόρρυθμος εταίρος (= προσωπικά ευθυνόμενος εταίρος). Σε
περίπτωση αγωγής έναντι της ΕΕ αυτό επιδρά μεμονωμένα ως εξής:

1. Η αγωγή πρέπει να απευθυνθεί
a) κατά της ΕΕ και
b) έναντι των προσωπικά ευθυνόμενων εταίρων
2. Τα αιτήματα της αγωγής σχετικά με το 1. και 2. απευθύνονται σε καταδίκη εις
ολόκληρον („Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον...“)
3. Στην άσκηση αγωγής ο εναγόμενος παρουσιάζεται ως προς το 1. (δηλαδή η ΕΕ)
σαν ενεργούσα („Η εναγόμενη ως προς το 1. παρήγγειλε στην ενάγουσα με έγγραφο
από τις ...“)
4. Προσθήκη στο δικόγραφο αγωγής: „Ο εναγόμενος ως προς το 2. ευθύνεται σαν
ομόρρυθμος εταίρος (ή και: σαν προσωπικά ευθυνόμενος εταίρος) για τις
υποχρεώσεις της εναγόμενης ως προς το 1.“

Εάν το υποβαλλόμενο δικόγραφο αγωγής στη Γερμανία και / ή στην Ελλάδα είναι
δίχως ελαττώματα και τα τέλη διαδικασίας και οι δαπάνες επίδοσης πληρώθηκαν στο
ταμείο του δικαστηρίου, τότε αποστέλλεται αμελλητί στον αντίδικο. Με την επίδοση
στον αντίπαλο θεωρείται ότι ασκήθηκε η αγωγή.
Εάν το δικόγραφο αγωγής είναι εσφαλμένο, το δικαστήριο προσφέρει στον
προσφεύγοντα στη δικαιοσύνη την ευκαιρία για άρση του ελαττώματος. Εάν το
ελάττωμα αυτό δεν εξαλειφθεί, το δικαστήριο θα απορρίψει την αγωγή ως
απαράδεκτη.
Με την επίδοση της αγωγής ο πρόεδρος καθορίζει είτε μια δικάσιμο για ένα κοντινό
χρονικό σημείο για την προφορική διαδικασία ή διατάζει μια γραπτή προκαταρτική
διαδικασία. Η δικάσιμος ή η διαταγή της γραπτής προκαταρτικής διαδικασίας
ανακοινώνεται στους διάδικους. Για κάθε δικάσιμο το δικαστήριο μπορεί να διατάζει
την προσωπική παρουσία των διάδικων.
Για την προετοιμασία κάθε δικάσιμου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους
διάδικους, να συμπληρώσουν ή να εξηγήσουν τα δικόγραφά τους, μπορεί να δοθεί
στους διάδικους μια προθεσμία για εξηγήσεις σχετικά με ορισμένα σημεία τα οποία
απαιτούν διασαφήνιση. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παρουσίαση εγγράφων
και αντικειμένων προς θέαση από τους διάδικους ή τρίτους και να συλλέξει
υπηρεσιακές πληροφορίες.
Οι διάδικοι πρέπει να ειδοποιηθούν για κάθε μια από αυτές τις διαταγές.
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Παράδειγμα: Υπόθεση-αφετηρία με λύση: 1
Στο δικηγορικό σας γραφείο εμφανίζεται ο διαχειριστής και προσωπικά ευθυνόμενος
εταίρος της „Raschke KG“, Kaufmann Karl Raschke, 40213 Düsseldorf, Altstadt 23,
και παραδίδει τα παρακάτω έγγραφα:
1. Έντυπο παραγγελίας και εντολή παράδοσης από τις 10 Φεβρουαρίου 20.. του
έμπορου Κώστας Βαγγέλης, 47839 Krefeld, Grabenstr. 12
Παραδοτέα: 8 υπολογιστές „Pentium High Memory Cache“
2. Αντίγραφο της επιβεβαίωσης εντολής της εντολέα σας από τις 19 Φεβρουαρίου
20.. βάση των όρων πληρωμής και παράδοσης της „Raschke KG“, που
παραθέτονται και οι οποίοι περιέχουν ως συμφωνία δωσιδικία στο Düsseldorf
3. Αντίγραφο του έντυπου παράδοσης από τις 2 Μαρτίου 20..
4. Αντίγραφο του λογαριασμού Αρ. 4249 για ποσό συν ΦΠΑ ύψους 16.000,00 € από
την ίδια ημέρα. Ο λογαριασμός επιδόθηκε ταυτόχρονα με το έντυπο παράδοσης από
τον έμπορο Κώστα Βαγγέλη στις 2 Μαρτίου 20...
5. Αντίγραφο της όχλησης από τις 20 Απριλίου 20.., στο οποίο ο Κώστας Βαγγέλης
καλείται να πληρώσει το τίμημα „προς αποφυγή μιας δικαστικής διαφοράς“ με
προθεσμία έως τις 15 Μαΐου 20..
6. Επιβεβαίωση της Deutschen Bank AG του Düsseldorf από τις 12 Ιουνίου 20.. για
χρήση μιας επαγγελματικής πίστωσης από τη „Raschke KG“, για την οποία προς
στιγμή πρέπει να πληρώνονται τόκοι ύψους 12 %.
Μετά την προφορική πληροφόρηση του διαχειριστή της εντολέα σας δεν ενεργήθηκε
πληρωμή.

1

Roeser, Karsten: Abschlussprüfung für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, Fachkunde, 2006
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Δικόγραφο αγωγής για την υπόθεση-αφετηρία:
(Όνομα και διεύθυνση του δικηγόρου )

(Ημερομηνία)

Landgericht Düsseldorf
Kammer für Handelssachen
Neubrückstr. 3
40 213 Düsseldorf

Αγωγή
της Rasche KG, Altstadt 23, 40213 Düsseldorf, αντιπροσωπευόμενη από τον
προσωπικά ευθυνόμενο εταίρο Karl Raschke, ενταύθα,

Ενάγουσα,
δικαστικός πληρεξούσιος: Δικηγόρος R, (διεύθυνση),
έναντι
του εγγεγραμμένου έμπορου Κώστα Βαγγέλη, Grabenstr. 12, 47839 Krefeld,

Εναγόμενο,
λόγω

απαίτησης τιμήματος

Αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας:

16.000,00 €

Εν ονόματι και με πληρεξουσιότητα της ενάγουσας ασκώ αγωγή έναντι του
εναγόμενου με τα αιτήματα:
1. την καταδίκη του εναγόμενου, να πληρώσει στην ενάγουσα 16.000 € συν 12%
τόκους από τις 2 Απριλίου 20...·
2. να επιβαρυνθεί ο εναγόμενος με τα έξοδα της δίκης·
3. την κήρυξη της απόφασης έναντι παροχής ασφάλειας, η οποία μπορεί να
δοθεί και σα γραπτή, αμετάκλητη, άνευ όρων και δίχως προθεσμία εγγύηση
ενός πιστωτικού ιδρύματος του εσωτερικού, ως προσωρινά εκτελεστής·
4. βοηθητικά, να αφεθεί στην ενάγουσα από την πλευρά της να αποτρέψει την
αναγκαστική εκτέλεση έναντι παροχής ασφάλειας, η οποία μπορεί να δοθεί και
σα γραπτή, άνευ όρων και δίχως προθεσμία εγγύηση ενός πιστωτικού
ιδρύματος του εσωτερικού.
5. στην περίπτωση μιας γραπτής προκαταρτικής διαδικασίας αιτώ, ενδεχομένως
έκδοση απόφασης αναγνώρισης ή ερήμην απόφασης
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Βάσεις:
Με το έγγραφο από τις 10 Φεβρουαρίου 20.. ο εναγόμενος παρήγγειλε στην
ενάγουσα οχτώ υπολογιστές „Pentium High Memory“ για συνολικά 16.000,00 €.
Απόδειξη: Παρουσίαση του έντυπου παραγγελίας και της εντολής παράδοσης του
εναγόμενου από τις 10 Φεβρουαρίου 20.., παρατίθεται αντίγραφο
Η ενάγουσα αποδέχθηκε την εντολή αγοραπωλησίας με έγγραφο από τις 19
Φεβρουαρίου 20.. και παρέθεσε τους όρους πληρωμής και παράδοσής της, οι οποίοι
περιέχουν ως συμφωνία δωσιδικίας το Düsseldorf.
Απόδειξη:

Παρουσίαση της επιβεβαίωσης εντολής της ενάγουσας από τις 19
Φεβρουαρίου 20.., παρατίθεται αντίγραφο

Στις 2 Μαρτίου 20.. η ενάγουσα παρέδωσε τα εμπορεύματα κανονικά στον
εναγόμενο.
Απόδειξη: Παρουσίαση του έντυπου παράδοσης από τις 2 Μαρτίου 20..,
παρατίθεται αντίγραφο
Με το λογαριασμό Αρ. 4249 από τις 2 Μαρτίου 20.. η ενάγουσα έθεσε σε λογαριασμό
συν ΦΠΑ 16.000 €. Ο λογαριασμός επιδόθηκε με το έντυπο παράδοσης στις 2
Μαρτίου 20...
Απόδειξη: Λογαριασμός Αρ. 4249 από τις 2 Μαρτίου 20.., παρατίθεται αντίγραφο
Εφόσον ο εναγόμενος δεν πλήρωσε, η ενάγουσα του θέτει με μια πρόσκληση
πληρωμής από τις 20 Απριλίου 20.. προς αποτροπή μια δικαστικής διαφοράς μια
προθεσμία έως τις 15 Μαΐου 20.. . Εφόσον ο εναγόμενος δεν πλήρωσε μέχρι τότε,
επιτάσσεται αγωγή.
Απόδειξη: Παρουσίαση της πρόσκλησης πληρωμής από τις 20 Απριλίου 20..
Η απαίτηση τόκων δικαιολογείται από την άποψη της υπερημερίας. Η ενάγουσα
αναλαμβάνει στο ύψος του αξιωμένου ποσού μια τραπεζική πίστωση στην
Deutschen Bank AG του Düsseldorf, για την οποία πρέπει να πληρώνει 12% τόκους.
Απόδειξη: Παρουσίαση της επιβεβαίωσης τράπεζας της Deutsche Bank AG του
Düsseldorf από τις 12 Ιουνίου 20..
(Υπογραφή)
Δικηγόρος
Δικαστικά έξοδα σε ύψος των 726, 00 € κατεβλήθησαν.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας "Σύνταξη δικογραφιών" είναι η παροχή βασικών
γνώσεων επί του θέματος της αγωγής και της σύνταξης δικογράφων αγωγής στη
Γερμανία και στην Ελλάδα. Η μετάδοση των γνώσεων γίνεται σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις, πότε και γιατί είναι ουσιαστική η σύνταξη ενός δικογράφου αγωγής
Γνώσεις σχετικά με τις ροές στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις σχετικά με την κατάταξη ενός δικογράφου αγωγής στη ροή της δίκης
στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Ασκήσεις
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά επί του θέματος Αγωγή

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 τη σύνταξη δικογράφων αγωγής. Νέο
στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην
Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-8

Εισαγωγή
στο
θέμα:
πότε
συντάσσεται
ένα
δικόγραφο
αγωγής;
Εισαγωγή
στο
θέμα:
πότε
συντάσσεται
ένα
δικόγραφο
αγωγής και σε ποιο πλαίσιο
κατατάσσεται;
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
Άσκηση: Περίπατος

9-13

14-20
21-28
29-40
41- 75
76-80
81-90

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός σε γερμανική και 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

-

Ομαδική εργασία

Συζήτηση του αποτελέσματος της
άσκησης σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για την άσκηση „Περίπατος“ ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμάσει πέντε
θεματικά φύλλα (θέματα και ερωτήσεις-οδηγοί μπορούν να βρεθούν στον τμήμα
„Ασκήσεις“). Αυτά τα φύλλα κατανέμονται σε πέντε τραπέζια.
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Ασκήσεις
Περίπατος
Σκοπός είναι να συζητηθούν σε βάθος και σε ομαδική εργασία οι βάσεις των
δικογράφων αγωγής και οι διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας υπό τη μορφή
ενός περίπατου. Σε πέντε διάφορα τραπέζια βρίσκεται από ένα φύλλο με το εκάστοτε
θεματικό τομέα και ερωτήσεις-οδηγοί σα βοηθήματα ή παροχή γνώσεων. Κάθε
ομάδα έχει για κάθε θεματικό τραπέζι χρόνο 7 λεπτών. Σκοπός είναι να ανταλλάξει
πληροφορίες σχετικά με το θεματικό τομέα και/ή να απαντήσει σα βοήθεια τις
ερωτήσεις-οδηγούς. Τα αποτελέσματα πρέπει ταυτόχρονα να συλλεχθούν γραπτά.
Στη συνέχεια κάθε ομάδα πηγαίνει στο επόμενο τραπέζι. Από άποψη χρόνου κάθε
ομάδα θα μπορέσει να επεξεργαστεί περίπου. τρία θέματα. Δεν είναι σημαντικό κάθε
ομάδα να έχει συζητήσει όλα τα θεματικά φύλλα που απλώθηκαν. Η άσκηση είναι
κατάλληλη για την επέκταση του λεξιλογίου, αφού οι απαντήσεις συζητούνται εντός
της ομάδας. Σε έναν τελικό γύρο να διατυπωθούν όλες οι δυσκολίες και να
ξεκαθαριστούν ενδεχόμενες ασάφειες επί των θεματικών τομέων.
Θεματικοί τομείς:
Υποβολή αιτήματος στην Ελλάδα
• „Στην Ελλάδα υπάρχουν έντυπα, τα οποία απλά πρέπει να συμπληρωθούν!“
Σωστό ή λάθος; Αιτιολογήστε την άποψή σας!
• Τι πρέπει να πληρείται, για να μπορεί να προβληθεί η υπόθεση κανονικά;
• Πως πρέπει να υποβληθεί το αίτημα; (Γλώσσα, γραπτά, ...)
Περιεχόμενο του δικογράφου αγωγής
• Συλλογή ιδεών: Συλλέξτε τα τμήματα ενός δικογράφου αγωγής! Εάν απομείνει
χρόνος, εξηγείστε ακριβέστερα τρία από αυτά!
„Υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου“
• Εξηγείστε τον όρο και κατατάξτε τον!
Υποβολή αιτήματος στη Γερμανία
• „Στη Γερμανία η αγωγή μπορεί να ασκηθεί προφορικά!“ Σωστό ή λάθος;
Αιτιολογήστε την άποψή σας!
• Υφίσταται στη Γερμανία υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο;
• Πως πρέπει να υποβληθεί το αίτημα; (Γλώσσα, γραπτά, ...)
άσκηση αγωγής
• Συλλογή ιδεών: Ονομάστε τα σημαντικότερα γεγονότα!

Bila-Train in practice - Ενότητα “Σύνταξη δικογράφων” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DEEL

22

Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων της σύνταξης δικογράφων αγωγής.
1. Μπορεί κανείς στην Ελλάδα να κινήσει μόνος του μια αγωγή ή πρέπει να
παρεμβάλει ένα διαμεσολαβητή, ένα δικηγόρο;

2. Τι συμβαίνει, εάν παραλείψει κανείς να υπογράψει το δικόγραφο αγωγής;

3. Τι μπορεί να συμβουλέψει κανείς στη DE, εάν δεν είναι σε θέση να πληρώσει
τρία πλήρη δικαστικά τέλη;

4. Ποιοι από τους ακόλουθους όρους είναι τμήματα ενός δικογράφου αγωγής;
Θεμελίωση της αγωγής
Αιτήματα αγωγής
Περιγραφή της σχέσης του ενάγοντα προς τον εναγόμενο

5. Πως επιδίδεται η αγωγή στη DE;
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Λύσεις
1. Γενικά στην Ελλάδα μια αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο από ένα δικηγόρο, με τις
εξής εξαιρέσεις:
1) διαδικασίες ενώπιον ειρηνοδίκη,
2) υποθέσεις, που απαιτούν ασφαλιστικά μέτρα και
3) Μέτρα προς αποτροπή ενός οξύ κινδύνου (Άρθρο 94 παράγραφος 2 ΑΚ)
απαιτούν,
4) διαδικασίες εργασιακού δικαίου, που δικάζονται ενώπιον δικαστηρίου πρώτου
βαθμού δικαιοδοσίας υπό την προεδρία ενός δικαστή ή ενός ειρηνοδίκη
(Άρθρο 665 παράγραφος 1 ΑΚ)
Συνεπώς μπορεί βασικά μόνο ένας νομικός πληρεξούσιος να παρουσιαστεί
ενώπιον δικαστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν
ασφαλιστικά μέτρα, μικροδιαφορές, διαδικασίες εργασιακού δικαίου κτλ.,
υφίσταται η δυνατότητα για το διάδικο που προσφεύγει στη δικαιοσύνη, να
αντιπροσωπεύσει τον εαυτό του.
2. Η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε!
3.Εάν ο ενάγων δεν μπορεί να πληρώσει την προκαταβολή (τρία πλήρη δικαστικά
τέλη), μπορεί να αιτήσει δικαστική αρωγή, η οποία του παρέχεται, εάν είναι άπορος
και η νομική του δίωξη δεν είναι προφανώς δίχως προοπτική ή κακόπιστη. Το ύψος
των δικαστικών τελών καθορίζεται από την αξία αντικειμένου δίκης και βρίσκεται
στο Νόμο Δικαστικών Εξόδων (GKG).
4. Θεμελίωση της αγωγής και αιτήματα της αγωγής

5. Επιδίδεται αμελλητί αυτεπάγγελτα.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
αγωγή
άσκηση αγωγής
δικόγραφο αγωγής
αίτηση
θεμελίωση της αγωγής
δικαστικά τέλη
δικαστικός πληρεξούσιος
κεφαλίδα της απόφασης
ενάγων
εναγόμενος
αξία αντικειμένου δίκης
εντολέας
εισαγωγή διαδικασίας
έντυπο
λόγος προσβολής
υποχρέωση ανάληψης εξόδων
ερήμην απόφαση
παροχή ασφάλειας
εκτελεστότητα
τραπεζική εγγύηση
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