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 τις αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης,
κατάσχεσης που αφορούν μέλη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, ιδιαιτέρως
επαγγελμάτων του νομικού τομέα, μεταξύ αυτών και του ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
-

Προϋποθέσεις για αιτήσεις δέσμευσης
Μορφές της δέσμευσης
Αρμοδιότητα για τη διαταγή δέσμευσης
Περιγραφή της διαδικασίας
Εντολή δέσμευσης

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης και κατάσχεσης
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 “Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης” 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 Αιτήσεις δέσμευσης
Ισχύς των μέτρων
Διατάξεις για την αίτηση δέσμευσης
Αξίωση διάθεσης
Αιτία διάθεσης
Αίτηση έγκρισης
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-

Έννομες συνέπειες
Ασκήσεις
Παραρτήματα

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: “Αιτήσεις
δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης”, 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
Στη Γερμανία και στην Ελλάδα υπάρχουν στον ΚΠολΔ μέτρα, τα οποία απευθύνονται
κατά της περιουσίας του οφειλέτη ή κατά του προσώπου του. Οι διαδικασίες
δέσμευσης διαφέρουν όμως στις δύο χώρες αισθητά σε σχέση μα τα είδη των
μέτρων, της προϋποθέσεις και το αντικείμενο των μέτρων.
Το αστικό δικονομικό δίκαιο στη Γερμανία διαθέτει τη δέσμευση και την απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων σαν ιδιαίτερα είδη διαδικασιών, για να εγγυείται μια ταχεία
έννομη προστασία.
Η αίτηση δέσμευσης στη Γερμανία
Διάφορα είδη μέτρων
Στη Γερμανία 1 πρόκειται για μέτρα, τα οποία εξυπηρετούν την ασφάλιση του πιστωτή
μέσω προσωρινής δήμευσης της περιουσίας του οφειλέτη ή με προσωρινή ρύθμιση
μιας νομικής κατάστασης· τα μέτρα δεν οδηγούν στην ικανοποίηση του πιστωτή.
Σύμφωνα με το § 916 μπορεί να αιτηθεί η δέσμευση, όταν κινδυνεύει η
πραγματοποίηση μιας αξίωσης επί χρημάτων ή μιας αξίωσης, η οποία μπορεί να
μεταβεί σε χρηματική απαίτηση. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων επιλέγεται, όταν
κινδυνεύει μια προσωπική αξίωσης.
Συγκεκριμένα είναι δυνατές τα ακόλουθα μέτρα:
● Συντηρητική κατάσχεση και προσωποκράτηση (§ 916 κε. του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας - ZPO)
Η συντηρητική κατάσχεση εκτελείται με την αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας
του οφειλέτη (§ 928 ZPO)
Η προσωποκράτηση εκτελείται είτε μέσω κράτησης ή με άλλους περιορισμούς της
προσωπικής ελευθερίας, τους οποίους το δικαστήριο του ασφαλιστικού μέτρου
αποφασίζει ειδικά (§ 933 ZPO).
„Η προσωποκράτηση είναι δευτερεύουσας σημασίας απέναντι στη συντηρητική
κατάσχεση λόγω του ισχυρότερου περιορισμού δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό
εκτελείται άκρως σπάνια. Λαμβάνεται μόνο τότε υπόψη, όταν ένας πιστωτής δε
γνωρίζει που βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.“ 2
● Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (§ 935 κε. ZPO)
Το μέτρο αυτό είναι μια προσωρινή εντολή του δικαστηρίου, η οποία εξυπηρετεί την
εξασφάλιση μιας αξίωσης ή την εξασφάλιση της δικαιικής ειρήνης.
● Προληπτική κατάσχεση (§ 845 ZPO)
Η προληπτική κατάσχεση είναι ένα ιδιωτικό μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης του
πιστωτή.
● Εκτέλεση αποφάσεων κηρυγμένων μόνο προσωρινά εκτελεστών (§ 708 κε. ZPO)
Εδώ πρόκειται για την εκτέλεση από αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι τυπικά
τελεσίδικες με την δημοσίευσή τους.
3 Πηγή http://bgb.jura.uni-hamburg.de/zivilprozess/einstweil-verf.htm

1

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Βάση δεδομένων της έννομης τάξης στην Ευρώπη,
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_ger_de.htm, ενημέρωση Ιούνιος 2007
2
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Προϋποθέσεις για τη διαταγή των μέτρων
Πρέπει να υφίσταται μια αιτία δέσμευσης ή διάθεσης, μια αιτιολογία, για ποιο λόγο
πρέπει να γίνει η εξασφάλιση της αξίωσης σε συνοπτική διαδικασία (§ 917 ZPO).
Αυτό μπορεί να υποτεθεί, όταν ο οφειλέτης μεταφέρει την περιουσία του στο
εξωτερικό (§ 917 Abs. 2 ZPO), σπαταλά, επιβαρύνει, διαθέτει την περιουσία του,
αλλάζει συχνά τον τόπο κατοικίας του ή έχει τελέσει αξιόποινη πράξη υπό μορφή
περιουσιακού εγκλήματος. Η άσχημη περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και ο
φόβος ότι άλλοι πιστωτές θα λάβουν πρωτύτερα πρόσβαση, δεν είναι αιτία
δέσμευσης.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Για τις κατονομασμένα μέτρα απαιτείται εκάστοτε μια αντίστοιχε αίτηση σε
δικαστήριο. Η δέσμευση και η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απαιτούν σαν
προϋπόθεση ισχύος μια δικαστική διαταγή· σε εξάρτηση από το εάν προηγήθηκε μια
προφορική διαδικασία ή όχι διακρίνονται δύο είδη απόφασης, Urteil ή Beschluss.
„Αρμόδια για την διαταγή δέσμευσης είναι ταυτόχρονα το δικαστήριο της κύριας
υπόθεσης και το ειρηνοδικείο, στου οποίου την περιφέρεια βρίσκεται το προς
δέσμευση αντικείμενο (στην συντηρητική κατάσχεση) ή το άτομο του οποίου η
προσωπική ελευθερία είναι να περιοριστεί (στην προσωποκράτηση) (§§ 919, 802
ZPO). Ο πιστωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δικαστηρίων.
Το δικαστήριο εκδίδει την επονομαζόμενη διαταγή δέσμευσης είτε βάση μιας
προφορικής διαδικασίας (Urteil) ή δίχως προφορική διαδικασία (Beschluss).“ 3
Έξοδα
Για τη διαδικασία σχετικά με την αίτηση προς διάταξη μιας δέσμευσης ή απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων εγείρεται ένα πλήρες τέλος, σύμφωνα με το Νόμο Δικαστικών
Εξόδων (GKG). Το ποσό του τέλους καθορίζεται από την αξία του αντικείμενου
δίκης· αυτή πρέπει σε μεμονωμένες περιπτώσεις να εκτιμηθεί από το δικαστήριο
σύμφωνα με το συμφέρον του αιτούμενου για τη δέσμευση. Ένας πίνακας τελών για
αξίες αντικειμένου δίκης έως 500.000,00 Ευρώ παρατίθεται των υποδείξεων αυτών
ως Anlage -1- beigefügt.
Εάν λάβει χώρα μια προφορική διαδικασία σχετικά με την αίτηση και εάν η
διαδικασία δεν λήξει προς του τέλους της προφορικής διαδικασίας με απόσυρση της
αίτησης, αναγνώριση, παραίτηση ή συμβιβασμό, το τέλος αυξάνεται εις το τριπλό.
Οφειλέτης των εξόδων είναι πρωτίστως αυτός, στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε
την απόφαση (οφειλέτης κατ’ απόφαση); πέρα από τον οφειλέτη κατ’ απόφαση
ευθύνεται και ο αιτούμενος ως πρόξενος της διαδικασίας.
Η επιβολή της δικαστικής διαταγής με μέσα κρατικού αναγκασμού (αναγκαστική
εκτέλεση), διαμορφώνεται ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν για αναγκαστική
εκτέλεση από αποφάσεις.

3
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Περιγραφή των ουσιαστικών προϋποθέσεων
Η διάταξη μιας δέσμευσης προϋποθέτει ότι υφίσταται μια χρηματική απαίτηση
(απαίτηση δέσμευσης) και μια αιτία δέσμευσης. Στην συντηρητική κατάσχεση, με την
οποία δημεύεται ολόκληρη η κατασχέσιμη περιουσία, υφίσταται αιτία δέσμευσης, εάν
υπάρχει φόβος ότι ο οφειλέτης με αθέμιτη συμπεριφορά π.χ. με υφαίρεση ή
απόκρυψη των περιουσιακών του στοιχείων, πρόκειται να ματαιώσει ή να
δυσκολεύσει ουσιαστικά την εκτέλεση μιας απόφασης.
Η προσωποκράτηση, δηλαδή η δέσμευση που αφορά το πρόσωπο του οφειλέτη,
αποσκοπεί επίσης στο να αποτρέψει την υφαίρεση των υφιστάμενων κατασχέσιμων
περιουσιακών στοιχείων από τον οφειλέτη. Αυτή επιτρέπεται όμως να διατάσσεται
μόνο, εάν η απαιτούμενη εξασφάλιση του πιστωτή δεν μπορεί να επιτευχθεί ήδη με
την συντηρητική κατάσχεση.
Με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εκτελείται η ρύθμιση μιας προσωρινής
έννομης κατάστασης. Αποσκοπεί στο να αποτρέψει την ματαίωση ή ουσιαστική
δυσκολία της πραγματοποίησης των δικαιωμάτων ενός διάδικου με μεταβολή της
υφιστάμενης κατάστασης. Ρυθμίζονται το δικαίωμα προς έκδοση ή ανοχή ή ενέργεια
μιας πράξης (§§ 935, 938, 940 ZPO). Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ρυθμίζεται
ουσιαστικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δέσμευσης (§ 936 ZPO).
„Αιτία δέσμευσης και απαίτηση δέσμευσης δεν πρέπει να αποδειχθούν, αλλά να
καταστούν αξιόπιστες (§ 920 παρ. 2 ZPO). Το ίδιο ισχύει για τη διάταξη μιας
απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (§ 936 ZPO).“ 4
Ένα αποφασιστικό σημείο για τη διάταξη των προηγουμένως κατονομασμένων
ασφαλιστικών μέτρων είναι το „κατεπείγον“. Ο πιστωτής πρέπει να πιθανολογήσει ότι
ο σκοπός της ασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταχεία δράση, επειδή
επίκειται η απώλεια δικαιώματος.
Η απόφαση μπορεί να εκδοθεί δίχως προφορική διαδικασία και δίχως ακρόαση του
αντιπάλου· μπορεί να διαταχθεί από τον πρόεδρο του τμήματος και μόνο. Μπορεί να
προκαταβάλει το αποφασίζον δικαστήριο κατά κάποια άποψη, επειδή οι ανθρώπινες
αποφάσεις τείνουν κατά κανόνα προς μια συνέχει και για το λόγο αυτό και δικαστήρια
μπορούν να τείνουν στο να επιμείνουν στη ιδία τους γνώμη. Αυτό αποδεικνύεται από
θεωρίες κοινωνικών επιστημών σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Αντικείμενο και είδος των μέτρων αυτών
● Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να υπόκεινται σε τέτοια μέτρα;
Τα ασφαλιστικά μέτρα εκτείνονται σε κάθε περιουσία, εφόσον αυτό υπόκειται στην
εκτελεστότητα.
● Ποια είναι αποτελέσματα των μέτρων αυτών;
Η δέσμευση έχει το αποτέλεσμα μιας δήμευσης (δέσμευσης)· ο οφειλέτης και ο τρίτος
οφειλέτης δεν επιτρέπεται πια να ασκήσουν δικαιώματα επί της κατασχεμένης
περιουσίας.
Η δήμευση προστατεύεται από την ποινική διάταξη του § 136 StGB (παραβίαση
δέσμευσης). Σε περίπτωση παραβάσεων μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις
αποζημίωσης πολιτικού δικαίου.
Στην περίπτωση της δέσμευσης υφίσταται επιπρόσθετα σύμφωνα με το § 945 ZPO
μια ευθύνη αποζημίωσης του διάδικου, ο οποίος επέτυχε τη διαταγή, εάν η διαταγή
της δέσμευσης η μιας απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αποδειχθεί ως απ’ εξαρχής
4
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αδικαιολόγητη ή εάν το διαταγμένο μέτρο αρθεί λόγω του § 926 παρ. 2 ή του § 942
παρ. 3 ZPO.
Ο πιστωτής μπορεί να αιτήσει εντός ενός μήνα την εκτέλεση της δέσμευσης ή της
απόφασης ασφαλιστικών μέτρων· εδώ ισχύουν βασικά οι γενικές διατάξεις οι
σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση (§§ 928, 936 ZPO). Στην περίπτωση της
συντηρητικής κατάσχεσης η εκτέλεση ενεργείται με κατάσχεση (§ 930 ZPO), στην
περίπτωση της προσωποκράτηση κατά κανόνα με την έκδοση ενός εντάλματος
σύλληψης (§ 933 ZPO).
„Η δέσμευση πρέπει να ξεχωρίζεται από την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τη
δεύτερη μορφή της προσωρινής έννομης προστασίας. Η απόφαση ασφαλιστικών
μέτρων δεν αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας χρηματικής αξίωσης, αλλά στην
εξασφάλιση μιας προσωπικής αξίωσης ή την προσωρινή ρύθμιση μιας επίδικης
έννομης σχέσης.“ 5
Ισχύς των μέτρων
● Υπάρχει μια από το νόμο περιορισμένη διάρκεια ή μια προθεσμία που να
καθορίζεται από δικαστική απόφαση;
Η εκτέλεση της δέσμευσης ή της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεν επιτρέπεται,
εάν από την ημέρα, την οποία δημοσιεύτηκε ή επιδόθηκε η απόφαση, έχει περάσει
ένας μήνας.
● Το μέτρο διαθέτει ισχύ έως τη στιγμή της δικαστικής απόφασης ή έως την διάταηγ
ενός άλλου μέτρου;
Τα μέτρα ισχύουν για τόσο, όσο υφίσταται αιτία για την ασφάλιση ή την
προσωρινότητα.
● Στην περίπτωση ενός μέτρου, το οποίο εκδόθηκε αρχικά επί αιτήσεως ενός μόνο
διάδικου, υπάρχει μια προθεσμία για την διενέργεια μιας ακρόασης των διάδικων;
Στη διαδικασία δέσμευσης η ακρόαση των διάδικων δεν είναι αναγκαστική κατά το
νόμο (§ 922 ZPO). Εάν ο οφειλέτης υποβάλει ανακοπή, πρέπει όμως να λάβει χώρα
προφορική διαδικασία (§ 924 ZPO). Στη διαδικασία για έκδοση απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων η προφορική διαδικασία είναι βασικά απαιτητή· μόνο σε
επείγουσες υποθέσεις ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης είναι περιττή (§ 937
παρ. 2 ZPO).
Δεν υφίστανται προθεσμίες για τη διενέργεια μιας ακρόασης των διάδικων.
„Εάν ο αντίπαλος αισθάνεται, ότι πιθανόν θα εκδοθεί δέσμευση ή απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο ένα επονομαζόμενο
σημείωμα αποφυγής, με το οποίο προβάλει αντεπιχειρήματα και θέλει εκ των
προτέρων να επιτύχει τουλάχιστον μια προφορική διαδικασία.“ 6
Έννομες συνέπειες 6
Τέτοιου είδους αποφάσεις όμως παραμένουν επικίνδυνες για τον αιτούμενου κατά τη
συνοπτική διαδικασία, στην οποία η αλήθεια μπορεί να διακριβωθεί μόνο δίχως
5
6

Πηγή: http://www.rechtslexikon-online.de/Arrestverfahren.html
Πηγή: http://bgb.jura.uni-hamburg.de/zivilprozess/einstweil-verf.htm
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πληρότητα. Διότι εάν η διαταγή μιας δέσμευσης ή μιας απόφασης ασφαλιστικών
μέτρων αναδειχθεί ως αδικαιολόγητη, ο αιτούμενος είναι υποχρεωμένος προς
αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε από την απόφαση (§ 945 ZPO). Αυτό
ισχύει και τότε, όταν δεν φέρει υπαιτιότητα. Είναι μια μορφή διαδικαστικής ευθύνης
από διακινδύνευση, όπως υπάρχει με παρόμοιο τρόπο στο § 717 παρ. 2 ZPO
Για μια τέτοιου είδους ευθύνη από διακινδύνευση πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη
μερικές βασικές αρχές, τις οποίες διατύπωσε πρόσφατα το Γερμανικό Ακυρωτικό
Δικαστήριο:
Εάν εκδοθεί μια διαταγή καταδικάζουσα σε παράλειψη πράξης δίχως απειλή ποινής,
ο οφειλέτης υπακούει στη διαταγή αυτή και αυτή αποδειχθεί αργότερα ως εσφαλμένη,
ο οφειλέτης παρά ταύτα δεν μπορεί να αξιώσει δικαίωμα κατά το § 945 ZPO. Κατά
την άποψη του Γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (NJW 1996, 198) ναι μεν η
επίδοση της διαταγής στην σύστημα της πρωτοβουλίας των διαδίκων (§ 922 ZPO)
είναι μια εκτέλεση επί της οδού της αναγκαστικής εκτέλεσης. Από την άλλη όμως
μόνο η απειλή ενός δικαστικού μέσου επιβολής της τάξης επιφέρει την έκφραση της
θέλησης για αναγκαστική επιβολή. Δίχως απειλή η παράβαση παραμένει δίχως
κυρώσεις. Από την άλλη πάλι δε θα υφίστατο σε περίπτωση υπακοής και απαίτηση
αποζημίωσης. Παρόμοιες αρχές ισχύουν για το § 717 Abs. 2 ZPO.
Εάν σε περίπτωσης απόφασης καταδικάζουσας προς παράλειψη πράξης (σε μια
επίδικη διαδικασία) μια εκτέλεση είναι επιτρεπτή μόνο έναντι παροχής ασφάλειας,
δεν μπορεί σε περίπτωση παράβασης να επιβληθεί πρόστιμο, εάν κατά τη στιγμή της
παράβασης παροχή ασφάλειας δεν είχε ενεργηθεί ακόμη. Εάν το εναντίον η
απόφαση ακολουθηθεί προ της παροχής ασφάλειας, δεν μπορεί από την άλλη να
απαιτηθεί αποζημίωση σύμφωνα με το § 717 παρ. 2 ZPO, εάν η απόφαση
αποδειχθεί ως εσφαλμένη.
Η αίτηση δέσμευσης στην Ελλάδα 7
Η αίτηση δέσμευσης στην Ελλάδα είναι συστατικό της επιβολής ενός εκτελεστού
τίτλου ή αξίωσης του κράτους προς έναν ιδιώτη. Ανήκει στο πεδίο του δικαίου των
αναγκαστικών εκτελέσεων, που μπορούν να ασκηθούν τόσο κατά πραγμάτων όσο
και κατά προσώπων. Σαν αναγκαστική εκτέλεση χαρακτηρίζονται μέτρα επιβολής
μιας υλικής αξίωσης θεμελιωμένης σε έναν εκτελεστό τίτλο με κρατικό εξαναγκασμό.
Μέτρα εκτέλεσης είναι παραδείγματος χάρη:
•
•
•
•
•
•
•

Κατάσχεση πραγμάτων
Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας
Συντηρητική κατάσχεση
Κράτηση
Χρηματικά πρόστιμα
Αναγκαστική διαχείριση
Αποδοχή μιας ένορκης βεβαίωσης

Η εκτέλεση στην Ελλάδα δεν είναι διοικητική διαδικασία, αλλά τμήμα της δίκης. Ο
σκοπός τους έγκειται στην εξασφάλιση έννομης προστασίας. Αιτήσεις προς

7

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Βάση δεδομένων της έννομης τάξης στην Ευρώπη,
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_ger_de.htm
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υπαλλήλους της εκτέλεσης και όλα τα μέτρα εκτέλεσης είναι εξ αυτού πράξεις της
δίκης. Προϋποθέσεις για την εκτέλεση:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρμοδιότητα και ικανότητα των υπαλλήλων της εκτέλεσης
Δικαίωμα άσκησης αγωγής
Ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο
Δικαίωμα αντιπροσώπευσης
Ύπαρξη ενός δικαιολογημένου συμφέροντος
Ενεργή και παθητική νομιμοποίηση
Ύπαρξη ενός εκτελεστού τίτλου
Ύπαρξη μιας εκτελεστής αξίωσης

Μπορούνε να εκτελεστούν τόσο δικαστικές όσο και εξώδικες αποφάσεις. Για την
έγκριση της εκτέλεσης δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί μια δικαστική
απόφαση.
Σκοπός των μέτρων
Σκοπός του δίκαιου εκτέλεσης είναι, να εξισορροπήσει υπό τις εκάστοτε δεδομένες
περιστάσεις τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ πιστωτών από τη μια και
οφειλέτες ή τρίτους από την άλλη. Για τη διαταγή μέτρων εκτέλεσης τα δικαστήρια
εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•
•

ταχεία ικανοποίηση των πιστωτών με όσο το δυνατό χαμηλά έξοδα·
διαφύλαξη των προσωπικών δικαιωμάτων και δίκαιων συμφερόντων του
οφειλέτη·
σύμπτωση των συμφερόντων του πιστωτή και του οφειλέτη εν όψη της
επίτευξης του υψηλότερου δυνατού προϊόντος του πλειστηριασμού·
Προστασία των συμφερόντων τρίτων.

Ισχύς των μέτρων
Ο αιτούμενος βασικά δεν υπόκειται σε κανενός είδους προθεσμίες. Υφίστανται μεν
κάποιοι χρονικοί περιορισμοί, αλλά πρόκειται περισσότερο για χρονικά διαστήματα,
προ της παρόδου των οποίων δεν μπορούν να τελεστούν κάποιες πράξεις
τελεσίδικα, παρά για προθεσμίες που δεσμεύουν, διότι δεν καθορίζεται χρονικό
σημείο, μετά την πάροδο του οποίου ο αιτούμενος δε θα μπορεί να προκαλέσει
νομικά μέτρα.
Η δέσμευση στην Ελλάδα είναι, παρόμοια με τη Γερμανία, στο δικονομικό δίκαιο η
συνοπτική διαδικασία της πολιτικής δίκης, η οποία είναι εφικτή για την εξασφάλιση
της αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω μιας χρηματικής απαίτησης ή λόγω μιας αξίωσης,
που μπορεί να μεταβεί σε χρηματική απαίτηση. Η συντηρητική κατάσχεση έναντι
μερών της περιουσίας του οφειλέτη λαμβάνει χώρα, όταν μπορεί να περιμένει κανείς
ότι δίχως την επιβολή του η εκτέλεση της απόφασης θα ματαιωνόταν ή θα
δυσκολευόταν ουσιαστικά. Η προσωποκράτηση κατά του προσώπου του οφειλέτη
(π.χ. κράτηση) λαμβάνει χώρα μόνο, εάν είναι απαιτούμενη, για να εξασφαλιστεί η
διακινδυνεύουσα αναγκαστική εκτέλεση στην περιουσία του οφειλέτη. 8
8

Πηγή: Mathδser, J., Arrestgrund, JuS 1995, 442; Kannowski, B., Arrest und einstweilige Verfügung, JuS 2001,
482
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Βάση της δέσμευσης υφίσταται εντός ενός μήνα η κατάσχεση, εγγραφή
προσημείωσης υποθήκης ή περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας του οφειλέτη.
Διαρκής κράτηση, σύντομη κράτηση και κράτηση ελεύθερου χρόνου είναι
σωφρονιστικά μέσα του δικαίου ανηλίκων στην.
Νομικό πλαίσιο
Για πολύ καιρό ίσχυαν στις έννομες σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας οι
συμφωνίας της σύμβασης από την 4η Νοεμβρίου 1961 μεταξύ της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου της Ελλάδος περί της αμοιναίας
αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Η ρύθμιση αυτή
προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε το έτος 2000 βάση του σχεδίου νόμου από τις 6
Σεπτεμβρίου 2000.
9

Οι τροποποιήσεις προσαρμόζουν στο εκτελεστικό διάταγμα τη διάταξη περί της μέχρι
τώρα δίχως προθεσμία προσφυγής έναντι της απορριπτικής, κατά της κήρυξης
εκτελεστότητας της απόφασης εξόδων του ελληνικού δικαστηρίου, απόφασης του
Ειρηνοδικείου (§ 6 παρ. 1) καθώς και τις διατάξεις περί της άμεσης προσφυγής
έναντι της κήρυξης εκτελεστότητας του ελληνικού δικαστηρίου (§ 6 παρ. 2) και κατά
των, για την πρόκληση της κήρυξης εκτελεστότητας, αποφάσεων σχετικά με τα έξοδα
δικαστηρίου, που πρέπει να εκδοθούν στην Ελλάδα (§ 8 παρ. 2) στο νέο δίκαιο
προσφυγών του ZPO (ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με αυτά θα λαμβάνει χώρα και έναντι της απόρριψης της κήρυξης
εκτελεστότητας η άμεση προσφυγή. Πέρα από αυτό ανοίγεται σύμφωνα με τις
τροποποιημένες διατάξεις η πρόσβαση προς το Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο,
εάν το δικαστήριο που δικάζει την προσφυγή επέτρεψε στην απόφασή του την
προσφυγή. Οι διαδικασίες στη Γερμανία και στην Ελλάδα έχουν έτσι ρυθμιστεί ενιαία
και ακολουθούν ίδιες διατάξεις και κανονιστικά πλαίσια.

9

Συμβιβασμοί και δημόσια έγγραφα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
η
Ο νόμος περί της εκτέλεσης της Σύμβασης από την 4 Νοεμβρίου 1961 μεταξύ της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου της Ελλάδος περί της αμοιβαίας αναγνώρισης
και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην στο Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 319-16,
δημοσιευμένη προσαρμοσμένη έκδοση, με τελευταία τροποποίηση με το Άρθρο 2 παρ. 9 του νόμου από τις
22. Δεκεμβρίου 1997 (BGBl. I σελ. 3224), με την ακόλουθη τροποποίηση:
1. Άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 4 διατυπώνεται ως εξής:
BMJ – Νόμος μεταρρύθμισης πολιτικών δικών 75
„(4) Η απόφαση υπόκειται στην προσφυγή σύμφωνα με τα §§ 567 έως 577 του ZPO (ΚΠολΔ).
Τα §§ 707, 717, 1065 του ZPO (ΚΠολΔ) ισχύουν αντίστοιχα.“
β) Η παράγραφος 5 καταργείται.
2. § 6 παρ. 2 πρόταση 4 διατυπώνεται ως εξής:
„Η απόφαση υπόκειται στην προσφυγή σύμφωνα με τα §§ 567 έως 577 του ZPO (ΚΠολΔ).“
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας “Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης” είναι η
παροχή βασικών γνώσεων επί του θέματος Είδη, προϋποθέσεις, διαδικασίες και
έξοδα της αίτησης δέσμευσης. Η ενότητα δίνει, λόγω της σημασίας της αίτησης
δέσμευσης εντός του γερμανικού νομικού συστήματος, βαρύτητα στις ρυθμίσεις που
ισχύουν στη Γερμανία. Στην Ελλάδα η σημασία της αίτησης δέσμευσης είναι πολύ
χαμηλότερη απ’ ότι στη Γερμανία.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις σχετικά με τις διαφορές των ειδών των μέτρων γενικά
Γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορούν να διαταχθούν
μέτρα
Γνώσεις περί ουσιαστικών προϋποθέσεων
Γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του μέτρου
Γνώσεις σχετικά με την ισχύ του μέτρου και τις νομικές της συνέπειες
Γνώσεις περί των διαφορών της διαδικασίας, των στόχων και των κριτηρίων
στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Χρήση στοιχείων μητρώων υπό τήρηση της προστασίας προσωπικών
δεδομένων
Εφαρμογή των μέτρων και νομικές βάσεις

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 τις αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης,
κατάσχεσης. 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

σε Περιεχόμενο διδασκαλίας

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο
δέσμευσης

9-20

Διαδικασίες
δέσμευσης
στη
Γερμανία, εξηγήσεις σε γερμανική
γλώσσα
Διαδικασίες
δέσμευσης
στη
Γερμανία, εξηγήσεις σε ελληνική
γλώσσα
Διαδικασίες
δέσμευσης
στην
Ελλάδα, εξηγήσεις σε γερμανική
γλώσσα
Διαδικασίες
δέσμευσης
στην
Ελλάδα, εξηγήσεις σε ελληνική
γλώσσα
Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
(απαντήσεις πάντα στη γλώσσα
της ερώτησης)

21-30
31-40
41-50
51-60

της

Αιτήσεις

61-70

Ασκήσεις
δέσμευσης

75-84

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

85-90

επί

θέμα

αίτησης

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

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Υπάρχουν ελάχιστα διδακτικά υλικά σχετικά με τη διαδικασία δέσμευσης.
Συνιστούνται ασκήσεις με παραδείγματα περιπτώσεων καθώς και ασκήσεις με
συνήθη έντυπα αιτήσεων.
Η προηγούμενη περιγραφή της γερμανικής και ελληνικής διαδικασίας δέσμευσης
μπορεί να ληφθεί σα βάση για την παροχή γνώσης και γνώσεων στους
εκπαιδευόμενους.
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Ασκήσεις
Για την ενότητα αιτήσεις δέσμευσης συνιστάται η εξάσκηση επί της διαδικασίας
αίτηση δέσμευσης σε συγκεκριμένες υποθέσεις.
Άσκηση 1: 10
Παράδειγμα: Ο K έχει έναντι του B μια απαίτηση πληρωμής από μια σύμβαση
αγοροπωλησίας ύψους 4000,- ευρώ. Ο B αρνείται, δίχως βάσιμους λόγους, την
πληρωμή. Ο K διαπιστώνει, ότι ο B λαμβάνει μέτρα, για να μετακινήσει την περιουσία
που έχει στο εσωτερικό στο εξωτερικό. Ο K μαθαίνει επίσης ότι άλλοι πιστωτές έχουν
ήδη αρχίσει να εκτελούν την περιουσία του B. Ο K κατοικεί στο Κίελο, ο B στο
Βερολίνο.
Εδώ υφίσταται ο κίνδυνος, ότι ο Κ μετά από την επιτυχή διενέργεια μιας δικαστικής
διαδικασίας (επίσης: διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής) θα αντιμετωπίσει
προβλήματα κατά την επιβολή της δικαστικής απόφασης στην αναγκαστική εκτέλεση,
αφού είναι πιθανό να μην υπάρχει πια εκτελέσιμη περιουσία. Για το λόγο αυτό ο K
έχει την ανάγκη μια „ταχείας“ προστασίας προς εξασφάλιση της μελλοντικής
αναγκαστική εκτέλεσης = προσωρινή έννομη προστασία (π.χ. με την παρακώλυση
του B στη διακίνηση της περιουσίας του στο εξωτερικό).
Προτάσεις λύσης:
Για την έρευνα προσφέρεται το κείμενο του νόμου.
Γερμανικός τόπος ρύθμισης: 8ο βιβλίο του ZPO (ZV), §§ 916 - 945 ZPO
Ελληνικός τόπος ρύθμισης:
Εντός των §§ 916 κε ZPO πρέπει να γίνει διάκριση:
● Διαδικασία για τη διαταγή μιας προσωρινής έννομης προστασίας, §§ 916 - 927,
935 κε = απλή διαγνωστική δίκη.
● Διαδικασία για την εκτέλεση των διαταγμάτων προσωρινής έννομης προστασίας,
§§ 928-934: ειδική διαδικασία εκτέλεσης
1. Είδη της δέσμευσης:
● συντηρητική κατάσχεση (§ 917): αποβλέπει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί
της περιουσίας του οφειλέτη, βλ. § 930 = κανονική περίπτωση
● προσωποκράτηση (§ 918): αποβλέπει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι του
προσώπου του οφειλέτη (κράτηση), βλ. § 933 = σπάνια περίπτωση-εξαίρεση
Παραδεκτό της αίτησης δέσμευσης:
● Αίτηση έγκρισης, § 920 ZPO. Μπορεί να δηλωθεί ενώπιον δικαστηρίου επί
πρωτοκόλλου (§ 920 III).
● Αίτηση έγκρισης σαν εκδήλωση της αρχής της διάθεσης· κινεί τη διαδικασία
δέσμευσης.
● Αίτηση (συντηρητική κατάσχεση ή προσωποκράτηση).
● Διαδικασία κύριας υπόθεσης μπορεί, αλλά δεν πρέπει να εκκρεμεί, βλ. § 926
Αρμοδιότητα:
Αρμοδιότητα για διαδικασία δέσμευσης:
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Στην περίπτωση αυτή το ειρηνοδικείο Βερολίνου (919 1.εναλλ. σε συνδυασμό με 12,
13 ZPO); ενδ. ειρηνοδικείο Κιέλου σύμφωνα με 919 2.εναλλ., εάν υφίσταται
περιουσία του B στο Κίελο.
Γενικές προϋποθέσεις δίκης:
● Ικανότητα διαδίκου,
● Ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο,
● Έλλειψη άλλων νομικών εκκρεμοτήτων
Απαίτηση δέσμευσης:
§ 920 II σε συνδυασμό με § 916, πρέπει να επιβεβαιωθεί
Αιτία δέσμευσης:
§ 917 ή § 918, πρέπει να βεβαιωθεί.
Άσκηση 2
Πώς θα είχε η υπόθεση στην Ελλάδα;
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων της διαδικασίας δέσμευσης.
1. Ποια είδη αιτήσεων δέσμευσης υπάρχουν στη Γερμανία;
2. Ποιες προϋποθέσεις για τη διαταγή των μέτρων πρέπει να συντρέχουν; Αναφέρετε
παραδείγματα!
3. Ποιες έννομες συνέπειες μπορούν να προκύψουν από το μέτρο;
4. Ποιος είναι αρμόδιος για την διαταγή δέσμευσης;
5. Ποιος καθορίζει την αρμοδιότητα;
6. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να υπόκεινται σε τέτοια μέτρα;
7. Ποια είναι αποτελέσματα των μέτρων αυτών;
8. Ποια κριτήρια εφαρμόζουν τα δικαστήρια στην Ελλάδα για την διαταγή μέτρων
εκτέλεσης;
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Λύσεις:
1. Συντηρητική κατάσχεση και προσωποκράτηση
2. Πρέπει να υφίσταται μια αιτία δέσμευσης ή διάθεσης, μια αιτιολογία, για ποιο λόγο
πρέπει να γίνει η εξασφάλιση της αξίωσης σε συνοπτική διαδικασία. Αυτό μπορεί να
υποτεθεί, όταν ο οφειλέτης μεταφέρει την περιουσία του στο εξωτερικό, σπαταλά,
επιβαρύνει, διαθέτει την περιουσία του, αλλάζει συχνά τον τόπο κατοικίας του ή έχει
τελέσει αξιόποινη πράξη υπό μορφή περιουσιακού εγκλήματος.
3. Εάν η διαταγή μιας δέσμευσης αναδειχθεί ως αδικαιολόγητη, ο αιτούμενος είναι
υποχρεωμένος προς αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε από την απόφαση.
Εάν εκδοθεί μια διαταγή καταδικάζουσα σε παράλειψη πράξης δίχως απειλή ποινής,
ο οφειλέτης υπακούει στη διαταγή αυτή και αυτή αποδειχθεί αργότερα ως εσφαλμένη,
ο οφειλέτης παρά ταύτα δεν μπορεί να αξιώσει δικαίωμα.
Εάν σε περίπτωσης απόφασης καταδικάζουσας προς παράλειψη πράξης μια
εκτέλεση είναι επιτρεπτή μόνο έναντι παροχής ασφάλειας, δεν μπορεί σε περίπτωση
παράβασης να επιβληθεί πρόστιμο, εάν κατά τη στιγμή της παράβασης παροχή
ασφάλειας δεν είχε ενεργηθεί ακόμη. Εάν το εναντίον η απόφαση ακολουθηθεί προ
της παροχής ασφάλειας, δεν μπορεί από την άλλη να απαιτηθεί αποζημίωση, εάν η
απόφαση αποδειχθεί ως εσφαλμένη.
4. Το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης και το ειρηνοδικείο, στου οποίου την
περιφέρεια βρίσκεται το προς δέσμευση αντικείμενο (στην συντηρητική κατάσχεση) ή
το άτομο του οποίου η προσωπική ελευθερία είναι να περιοριστεί (στην
προσωποκράτηση).
5. Ο πιστωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δικαστηρίων.
6. Τα ασφαλιστικά μέτρα εκτείνονται σε κάθε περιουσία, εφόσον αυτό υπόκειται στην
εκτελεστότητα.
7. Η δέσμευση έχει το αποτέλεσμα μιας δήμευσης (δέσμευσης)· ο οφειλέτης και ο
τρίτος οφειλέτης δεν επιτρέπεται πια να ασκήσουν δικαιώματα επί της κατασχεμένης
περιουσίας.
8. Ταχεία ικανοποίηση των πιστωτών με όσο το δυνατό χαμηλά έξοδα· διαφύλαξη
των προσωπικών δικαιωμάτων και δίκαιων συμφερόντων του οφειλέτη· σύμπτωση
των συμφερόντων του πιστωτή και του οφειλέτη εν όψη της επίτευξης του
υψηλότερου δυνατού προϊόντος του πλειστηριασμού· προστασία των συμφερόντων
τρίτων.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
δέσμευση
αίτηση δέσμευσης
διαδικασία δέσμευσης
συντηρητική κατάσχεση
προσωποκράτηση
εκτέλεση
εντολή δέσμευσης
έννομη προστασία
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
πιστωτής
οφειλέτης
περιουσιακά στοιχεία
προσβολή
ανακοπή
ισχύς
πιθανολόγηση
σημείωμα αποφυγής
αιτία διάθεσης
αξίωση διάθεσης
έννομες συνέπειες
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Βιβλιογραφία και πηγές
Baumfalk, Dr. Walter: ZPO. Alpmann & Schmidt, Münster 2006. 15. Auflage.
Σύντομη περιγραφή: 11
Διαγνωστική δίκη, εκτελεστική διαδικασία, νόμος αναγκαστικών πλειστηριασμών,
διαδικασία αφερεγγυότητας, δέσμευση και απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.
Σε καταξιωμένη παρουσίαση με τη μέθοδο των περιστατικών με πολυάριθμα
περιστατικά, παραδείγματα, σχήματα ελέγχου, συνόψεις, περιλήψεις και κέντρο
βάρους σε θέματα σχετικά για εξετάσεις.
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Παραρτήματα
Παρακάτω θα βρείτε παραρτήματα σχετικά με το θέμα αιτήσεις δέσμευσης.
Προσωρινή εκτέλεση και ασφαλιστικά μέτρα - Γερμανία
Παράρτημα -1- (Πίνακας για το § 11 παρ. 2 GKG(Νόμος Δικαστικών Εξόδων))
Αξία αντικ. δίκης
έως ... ΕΥΡΩ
300
600
900
1.200
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
13.000
16.000
19.000
22.000
25.000
30.000
35.000

Τέλος
... ΕΥΡΩ
25
35
45
55
65
73
81
89
97
105
113
121
136
151
166
181
196
219
242
265
288
311
340
369

Αξία αντικ. δίκης
έως ... ΕΥΡΩ
40.000
45.000
50.000
65.000
80.000
95.000
110.000
125.000
140.000
155.000
170.000
185.00
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
350.000
380.000
410.000
440.000
470.000
500.000

Τέλος
... ΕΥΡΩ
398
427
456
554
656
756
856
956
1.056
1.156
1.256
1.356
1.456
1.606
1.756
1.906
2.056
2.206
2.356
2.506
2.656
2.806
2.956
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