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 προκειμένη διδακτική ενότητα έχει ως αντικείμενο τις αρμοδιότητες του
Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου και του Δικαστηρίου
Κληρονομιών καθώς και το θέμα της Επιτροπείας.
Οι εκπαιδευόμενοι:
-

διδάσκονται Εισαγωγή στις αρμοδιότητες του Υποθηκοφυλακείου ή του
Κτηματολογικού Γραφείου και του Δικαστηρίου Κληρονομιών
διδάσκονται Εισαγωγή στα τρία Τμήματα του Βιβλίου Μεταγραφών και
Βαρών ή Κτηματολογίου
διδάσκονται τις ιδιαιτερότητες του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού
Γραφείου Βάδης Βυρτεμβέργης
διδάσκονται τους νόμιμους όρους και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
της επιτροπείας
μαθαίνουν τις αρμοδιότητες κατά την εκκαθάριση της κληρονομίας
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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
προγράμματος-πλαισίου

ενότητας

ως

μέρους

του

διδακτικού

Η διδακτική ενότητα σχετικά με το Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό
Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών 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:

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
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διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα “Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο
Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών” 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
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έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου
να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
− Εισαγωγή στις αρμοδιότητες του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού
Γραφείου και του Δικαστηρίου Κληρονομιών
− Εισαγωγή στα τρία Τμήματα του Βιβλίου Μεταγραφών και Βαρών ή
Κτηματολογίου
− Οι ιδιαιτερότητες του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου
Βάδης Βυρτεμβέργης
− Οι νόμιμοι όροι και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της επιτροπείας
− Γνωριμία με τις αρμοδιότητες κατά την εκκαθάριση της κληρονομίας
− Ασκήσεις
− Συνοδευτική ύλη και έγγραφα
− Μνείες βιβλιογραφίας
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 σε γερμανική και σε ελληνική
γλώσσα. Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι εκτός των κατά περιεχόμενο
πληροφοριών για τα θέματα: Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο,
Δικαστήριο Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών και η ενίσχυση και η
δημιουργία
ειδικού
λεξιλογίου
για
ειδικευμένους
υπαλλήλους
συμβολαιογραφικού γραφείου / υπαλλήλους δικηγορικού γραφείου στην
Ελλάδα και στη Γερμανία.

Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό, όσο και ελληνικό ειδικό
λεξιλόγιο. Το ειδικό αυτό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό
ενεργητικό και των δύο γλωσσών. Στόχος για εκπαιδευόμενους με
γερμανοελληνικές βάσεις στη Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα
άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου, για δε εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα
πρέπει να διδαχθούν οι γερμανικοί ειδικοί όροι.

Διδακτικά, η διδακτική ενότητα ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν την κλασσική μέθοδο της διδασκαλίας γνώσεων με
προφορικές εξηγήσεις από τον εκπαιδευτή/ την εκπαιδεύτρια. Ακολουθούν
πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.

Διδακτικά, η διδακτική 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 immension method»

Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς
και τις δύο γλώσσες στόχους, δηλαδή και την ελληνική και τη γερμανική.
Συνιστάται για τους διδάσκοντες επίπεδο γλώσσας Β2 ή C1 βάσει του
Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς.

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί από δύο
εκπαιδεύοντες ή διδάσκοντες. Στην περίπτωση αυτή ο ένας διδάσκων
διδάσκει στην ελληνική και ο δεύτερος διδάσκων στη γερμανική γλώσσα.
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Εμπειρίες κατά την δοκιμασία της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει
να αναμειγνύονται οι γλώσσες- στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν
πλήρως σε μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία
λεξικογράφηση μιας γλώσσας), πριν γίνει η γλωσσική αλλαγή. ΤΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ να μη γίνει ανάμειξη γλωσσών σε καμία περίπτωση. Αυτό
ισχύει και στην περίπτωση που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μια έννοια σε μία
γλώσσα και η έννοια αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει καταρχήν να γίνει προσπάθεια να μεταγραφεί η έννοια στη
γλώσσα- στόχο. Επιπλέον ο διδάσκων μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη
προφορικά και συγχρόνως να τη σημειώσει σε πίνακα ή χάρτινο πίνακα (Flip
chart).

Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας συνιστούμε την κατανομή σε
εννοιολογικά κεφάλαια ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια
διδάσκεται καταρχήν σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου
στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί για το Κεφάλαιο 1 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 γλώσσα. Η επανάληψη θα γίνεται στη συνέχεια στην εκάστοτε άλλη
γλώσσα. Κατά την επανάληψη αυτή επιπλέον κεντρικό θέμα θα είναι η
διδασκαλία των ειδικών όρων και του ειδικού λεξιλογίου.

Οι ερωτήσεις θα γίνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμεύει ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει, ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο γίνει σε ελληνική
γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα γίνονται και οι ερωτήσεις. Και οι απαντήσεις
θα δίνονται σε ελληνική γλώσσα, ακόμη και αν αφορούν καθαρά γερμανικές
έννομες σχέσεις.

Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:

-

Εισαγωγή στη διδακτέα ύλη στη γλώσσα 1

-

Εισαγωγή στη διδακτέα ύλη στη γλώσσα 2

Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις
πάντοτε στη γλώσσα, στην οποία γίνεται η ερώτηση)
-

Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1

-

Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
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Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις
πάντοτε στη γλώσσα, στην οποία γίνεται η ερώτηση)
-

Άσκηση 1 στη γλώσσα 1

-

Άσκηση 2 στη γλώσσα 2

-

Περίληψη/ βαθμολογία στη γλώσσα 1

-

Περίληψη/ βαθμολογία στη γλώσσα 2

Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/ εκπαιδεύτριας για τις
ιδιαιτερότητες γλώσσας και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχθεί πλήρως
σε μία περίοδο στη γλώσσα 1, σε άλλη δε 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
απόκτηση ειδικού λεξιλογίου άμεσα στην επαγγελματική πρακτική βάσει
άμεσης δυνατότητας 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 τη δοκιμή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων δείχνει
ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλειμμάτων σε μία από τις
γλώσσες -στόχους, είναι δυνατόν να έχουν οι διδακτικές ενότητες αυτού του
εκπαιδευτικού προγράμματος - πλαισίου εκπαίδευσης ειδικευμένου
υπαλλήλου συμβολαιογραφικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου
υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Αν το τεστ κατάταξης
δείξει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνον Α1 στη γλώσσα 2, θα πρέπει να
μην γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει καταρχήν να
φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων, προκειμένου 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 εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική ύλη
Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
Το Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο αποτελεί Τμήμα του αρμόδιου
Μονομελούς Δικαστηρίου του Νομού ή της περιφέρειας που ευρίσκεται στο
κτίριο του Μονομελούς Δικαστηρίου ή σε ίδιο κτίριο. Τηρεί τα Βιβλία και
φακέλους του Κτηματολογίου (Βιβλία Μεταγραφών και Βαρών) για όλα τα
ακίνητα που ευρίσκονται στην περιοχή του Μονομελούς Δικαστηρίου.
Στο Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο μπορούν να απευθύνονται
συμβολαιογράφοι, αλλά και ιδιώτες όταν π.χ. πρέπει να ζητηθούν
πληροφορίες Κτηματολογίου. Σε περίπτωση αγορών ακινήτων, διανομών
ακινήτων η εγγραφών συστάσεων δικαιωμάτων επί ακινήτου, στο
Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο απευθύνεται αποκλειστικά ο
Συμβολαιογράφος.
Στις αρμοδιότητες του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου
περιλαμβάνεται και η τήρηση των Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών- του
Κτηματολογίου και των στοιχείων φακέλου. Στα περισσότερα ομοσπονδιακά
κρατίδια το Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο είναι το ίδιο το
Μονομελές Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο. Στη
Βάδη Βυρτεμβέργη εδρεύει στις Κοινότητες. Στο σημείο αυτό ο Κανονισμός
Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών -Κτηματολογίου Βάδης Βυρτεμβέργης
περιέχει επιφύλαξη (άρθρο 143 GBO)
Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και Βαρών:
Δημόσιο Μητρώο, το οποίο τηρείται στο Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό
Γραφείο και το οποίο μπορεί να ελεγχθεί εκεί, εφόσον υπάρχει έννομο
συμφέρον (έλεγχος κτηματολογίου). Στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών
και βαρών είναι εγγεγραμμένα όλα τα ακίνητα της περιοχής σε χωριστό φύλλο
ακινήτου. Αποτελείται από τον κτηματολογικό πίνακα και από τρία λεγόμενα
Τμήματα:
• Το Τμήμα Ι δίνει πληροφορίες για τον κύριο του ακινήτου
• Το Τμήμα ΙΙ για τα βάρη και τους περιορισμούς της κυριότητας
• Το Τμήμα ΙΙΙ για εγγεγραμμένες έγγειες οφειλές, έγγειες περιοδικές οφειλές
και υποθήκες.
• Για κάθε εγγραφή στο Κτηματολόγιο – Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών
απαιτείται επίσημο, επικυρωμένο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό τοποθετείται στο
λεγόμενο κτηματολογικό φάκελο.
Η έννοια του Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών δεν
χρησιμοποιείται ενιαία στο Γερμανικό Αστικό Κώδικα (BGB) και στον
Κανονισμό Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών (GBO) Το φύλλο
Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών θεωρείται για το ακίνητο ως
Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών με την έννοια του Γερμ. Α.Κ.
Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο
Ο Γερμανικός Κώδικας Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών
(GBO) ρυθμίζει μεταξύ άλλων το θεσμό του Κτηματολογίου- Βιβλίου
Μεταγραφών και βαρών και την Οργάνωση του ΥποθηκοφυλακείουBila-Train in practice – Ενότητα “ Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο
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Κτηματολογικού Γραφείου και περιλαμβάνει διαδικαστικές διατάξεις σε σχέση
με τις υποθέσεις Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών. Τα ακίνητα
και τα εξομοιούμενα προς αυτά εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. κληρονομικό
οικοδομικό δικαίωμα) αποτελούν ορισμένο κατ’ όρια τμήμα της επιφάνειας της
γης (άρθρο 905 γερμ. Α.Κ.) και εγγράφονται στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο
Μεταγραφών και βαρών. Οιοσδήποτε είναι δυνατόν να πιθανολογήσει ότι έχει
έννομο συμφέρον επιτρέπεται να ελέγξει το Κτηματολόγιο- Βιβλίο
Μεταγραφών και βαρών (π.χ. αγοραστής). Οι συμβολαιογράφοι
απαλλάσσονται της υποχρέωσης πιθανολόγησης έννομου συμφέροντος.
Τα
υποβαλλόμενα
έγγραφα
και
οι
αποφάσεις/
πράξεις
του
Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου συγκεντρώνονται στους
κτηματολογικούς φακέλους. Για κάθε ένα χωριστό ακίνητο τηρείται χωριστό
φύλλο- μερίδα Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών. Έχει αύξοντα
αριθμό και συγκεντρώνεται με άλλα φύλλα Κτηματολογίου- Βιβλίου
Μεταγραφών και βαρών της αυτής περιοχής σε ένα τόμο.
Τα Μονομελή Δικαστήρια είναι αρμόδια για τα ακίνητα που ευρίσκονται στην
περιοχή τους ως Υποθηκοφυλακεία- Κτηματολογικά Γραφεία. Όμως στη Βάδη
-Βυρτεμβέργη αντί των Μονομελών Δικαστηρίων αναλαμβάνουν τα
καθήκοντα αυτά κρατικά Υποθηκοφυλακεία. Στην περιοχή της Βάδης τα
κρατικά αυτά Υποθηκοφυλακεία βρίσκονται στις Κοινότητες. Χρέη
Υποθηκοφύλακα εκτελεί ο αρμόδιος Επίσημος Συμβολαιογράφος Βάδης στην
υπηρεσία του κρατιδίου (δικαστής- συμβολαιογράφος) ή αν έχει προβλεφθεί
για τη Συμβολαιογραφική Υπηρεσία, πέραν του Συμβολαιογράφου δικαστικός
υπάλληλος με δικαστικά καθήκοντα (κατώτερος δικαστικός λειτουργός). Σε
ένδεκα μείζονες δήμους (Μανχάϊμ, Καρλσρούη, Καρλσρούη- Ντούρλαχ,
Φράϊμπουργκ στο Μπράϊσγκαου, Χαϊδελβέργη, Μπάντεν- Μπαντεν,
Πφόρτσχαϊμ, Όφφενμπουργκ, Λαρ και Βάινχαϊμ) τα κρατικά υποθηκοφυλακεία
ευρίσκονται άμεσα στα Συμβολαιογραφεία. Στην περιοχή της Βυρτεμβέρης τα
Κτηματολόγια- Βιβλία Μεταγραφών και Βαρών τηρούνται από τους
Περιφερειακούς Συμβολαιογράφους.
Διάρθρωση του Μητρώου
Το Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και Βαρών περιλαμβάνει εκτός της
επικεφαλίδας (Τίτλος του αρμόδιου ως Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού
Γραφείου Μονομελούς Δικαστηρίου, Αναφορά Τόμου και Φύλλου)
κτηματολογικό πίνακα (Μητρώο), στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο κατά θέση
και μέγεθος σύμφωνα με την εγγραφή στον κτηματικό χάρτη (ανά εδαφική
περιοχή κοινότητας, αγροτική περιφέρεια, αγροτεμάχιο). Επίσης στο Μητρώο
εγγράφονταi εξομοιούμενα προς ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα, όπως
παραδείγματος χάριν οριζόντια ιδιοκτησία ή το κληρονομικό οικοδομικό
δικαίωμα. Επίσης εγγράφονται εδώ και κοινοτικά δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα
βοσκήσεως σε κοινοτικό λιβάδι). Αν το προηγουμένως εγγραφέν στον
κτηματολογικό πίνακα ακίνητο είναι σε σχέση με πραγματική δουλεία το
λεγόμενο «δεσπόζον ακίνητο», δηλαδή το επωφελούμενο ακίνητο, αυτό είναι
δυνατόν να εγγραφεί επίσης στον κτηματολογικό πίνακα.
Τον κτηματολογικό πίνακα ακολουθούν τρία Τμήματα:
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Πρώτο Τμήμα:
To Πρώτο Τμήμα περιλαμβάνει τους κυρίους ή δικαιούχους κληρονομικού
δικαιώματος σε δεδομένη περίπτωση με αναφορά των εκάστοτε ποσοστών ή
της σχέσης κοινωνίας (παραδείγματος χάριν «με κοινωνία κληρονόμων» ή
«ως εταίρος αστικού δικαίου») και τις βάσεις της εγγραφής.
Δεύτερο Τμήμα:
Στο Δεύτερο Τμήμα εγγράφονται όλα τα βάρη και οι περιορισμοί, οι οποίοι δεν
εγγράφονται στο Τρίτο Τμήμα: πραγματικές δουλείες και περιορισμένες
προσωπικές δουλείες, προσημειώσεις συμφωνίας μεταβίβασης ακινήτου (για
το χρονικό διάστημα μεταξύ σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας και της
οριστικής της εκτελέσεως) και περιορισμοί διάθεσης (σημειώσεις πτώχευσης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού και σημειώσεις εκτέλεσης διαθήκης, δικαίωμα
προτιμήσεως, δικαίωμα οίκησης κλπ.)
Τρίτο Τμήμα:
Στο Τρίτο Τμήμα εγγράφονται τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων που
ασφαλίζουν απαίτηση: υποθήκες (περιλαμβανομένων και υποθηκών προς
εξασφάλιση αναγκαστικής εκτέλεσης που παραδείγματος χάριν μπορούν να
εγγράψουν οι Δ.Ο.Υ για φορολογικές οφειλές με συνοπτική διαδικασία),
έγγειες οφειλές και (πολύ σπάνια) έγγειες περιοδικές οφειλές.
Αν σε κείμενο εγγραφής στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και Βαρών
γίνει αναφορά σε έγγραφα, περιεχόμενο του Κτηματολογίου- Βιβλίου
Μεταγραφών και Βαρών αποτελεί και ο αντίστοιχος κτηματολογικός φάκελος,
που περιέχει επικυρωμένα αντίγραφα των αναφερομένων στο Κτηματολόγιο
εγγράφων (π.χ. πράξη σύστασης εγγείου οφειλής)
Μεταβολές στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και Βαρών
Οι εξαλείψεις στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών
δεν
σημαίνουν ότι η εγγραφή αφαιρείται, επειδή όλα τα μέτρα, ακόμη και τα
περατωθέντα πρέπει να εξακολουθήσουν να εμφαίνονται στο ΚτηματολόγιοΒιβλίο Μεταγραφών και βαρών. Πολλώ μάλλον γίνεται μία κόκκινη
υπογράμμιση και η εξάλειψη εγγράφεται ως σημείωση. Εν τω μεταξύ πάρα
πολλά Κτηματολόγια - Βιβλία Μεταγραφών και βαρών τηρούνται πλέον
μηχανογραφικά.
Οι εγγραφές και λοιπές μεταβολές στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και
βαρών προϋποθέτουν αίτηση και τη συγκατάθεση εκείνου που έχει
μεταγράψει προγενέστερα. Έτσι για την τελείωση της πωλήσεως ακινήτου
απαιτείται για τη μεταβίβαση της κυριότητας η εγγραφή στο ΚτηματολόγιοΒιβλίο Μεταγραφών και βαρών. Στην προκειμένη περίπτωση εκτός του
συμβολαιογραφικού εγγράφου που αποδεικνύει τη συμφωνία μεταβίβασης
κυριότητας απαιτείται επιπλέον και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
της Δ.Ο.Υ.
Προσημείωση και ένσταση
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η παραχώρηση ή η ακύρωση σε σχέση με
ακίνητα, είναι δυνατόν να εγγραφεί στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και
βαρών προσημείωση (παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 883 του Γερμ. Α.Κ.). Έτσι
παραδείγματος χάριν μπορεί να διασφαλισθεί η αξίωση απόκτησης
κυριότητας δια της εγγραφής προσημείωσης κυριότητας (προσημείωση
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συμφωνίας μεταβίβασης ακινήτου) προ της πραγματικής μεταγραφής της
κυριότητας. Οι αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται μετά την εγγραφή της
προσημείωσης για το εν θέματι ακίνητο ή δικαίωμα είναι άκυρες έναντι του
δικαιούχου, εφόσον θα ματαίωναν ή θα παρέβλαπταν την αξίωσή του
(«σχετική ακυρότητα»). Η προσημείωση έχει παρεπόμενο χαρακτήρα της
εξασφαλιζομένης αξιώσεως.
Αν το Κτηματολόγιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα δεδομένα, δηλαδή
αν δεν είναι πλήρως ορθό, είναι δυνατόν εγγραφεί αμελλητί η άσκηση
ενστάσεως κατά της ορθότητας του Κτηματολογίου (παρ. 1 άρθρου 899 Γερ.
Α.Κ.). Η ένσταση αποτελεί επίσης προσωρινή εγγραφή, σε αντίθεση όμως με
την προσημείωση διασφαλίζει υφιστάμενο εμπράγματος δικαίωμα .
Δικαίωμα ελέγχου
Σε σχέση με το Μητρώο Σωματείων και το Εμπορικό Μητρώο η δημοσιότητα
του Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών (το οποίο είναι επίσης
Μητρώο) είναι περιορισμένη στη Γερμανία βάσει του άρθρου 12 του Κώδικα
GBO. Δικαίωμα ελέγχου του Κτηματολογίου- Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών
έχει μόνον εκείνος που πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον. Χωρίς ιδιαίτερο
συμφέρον δικαιούται να ελέγξει το Κτηματολόγιο
•ο εμπράγματος δικαιούχος (π.χ. κύριος του ακινήτου, ενυπόθηκος
δανειστής), εφόσον αντικείμενο του ελέγχου αποτελεί το εν θέματι ακίνητο
•οποιοσδήποτε, ο οποίος έχει κατά περίπτωση τη συγκατάθεση που του έχει
παράσχει ο εγγεγραμμένος κύριος του ακινήτου, οι αρχές σύμφωνα με το
άρθρο 35 του Γερμανικού Συντάγματος, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι,
οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή των συμβολαιογράφων.
•Επίσημα διορισμένοι τοπογράφοι μηχανικοί
Μόνο το απλό ενδιαφέρον αγοράς ακινήτων δεν θεωρείται συχνά ως έννομο
συμφέρον από το Μονομελές Δικαστήριο.
Το Δικαστήριο της Επιτροπείας
Επιτροπεία (άρθρα 1773 επόμ. Γερμ. Α.Κ.) είναι η νόμιμα ρυθμιζόμενη
επιμέλεια μη πλήρως ικανών προς δικαιοπραξία προσώπων και ως εκ τούτου
προσώπων που χρήζουν προστασίας και εκπροσώπησης (ανήλικοι, οι οποίοι
δεν τελούν υπό γονική μέριμνα). Η επιτροπεία διατάσσεται από το Δικαστήριο
Επιτροπείας (Μονομελές Δικαστήριο). Η ανάληψη επιτροπείας αποτελεί
υποχρέωση δημοσίου δικαίου, την οποία μπορεί κάποιος να αρνηθεί μόνον
για ορισμένους λόγους, π.χ. για λόγους ηλικίας (άνω των 60 ετών) [άρθρο
1786 Γερμ. Α.Κ.]. Δικαίωμα διορισμού Επιτρόπου έχει, όποιος έχει ορισθεί
από τους γονείς του επιτροπευομένου δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως.
Υπό στενές προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ορισθούν ως Επίτροποι και
σωματεία έχοντα ικανότητα δικαίου καθώς και η Υπηρεσία Ανηλίκων . Ο
επίτροπος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να μεριμνά για το πρόσωπο
και την περιουσία του ανηλίκου που τελεί υπό επιτροπεία (επιροπευόμενου),
πρέπει δε να επενδύει σίγουρα και ασφαλώς για τον επιτροπευόμενο την
περιουσία του (άρθρο 1807 Γερμ. Α.Κ.). Σε περίπτωση σημαντικής
περιουσίας εκτός του επιτρόπου διορίζεται συνεπίτροπος ή ακόμη και
παρεπίτροπος. Τυχόν διαφορές μεταξύ τους κρίνονται από Δικαστήριο της
Επιτροπείας. Ο Επίτροπος επιτρέπεται να προβαίνει σε ορισμένες πράξεις
μόνον κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου της Επιτροπείας (άρθρα 1812, 1821,
1822 Γερμ. Α.Κ.). Πρέπει να προβαίνει κατά κανόνα κατ’ έτος σε λογοδοσία
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για τη διαχείρισή του. Η επιτροπεία ασκείται αμισθί. Για ορισμένους λόγους
είναι δυνατόν να εγκριθεί εύλογη αμοιβή. Σε αντίθεση με την κηδεμονία, η
επιτροπεία περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής. Σε περίπτωση ενηλίκων
μέχρι τις 31.12.1991 διατασσόταν η άσκηση επιτροπείας, εφόσον οι ενήλικοι
ετίθεντο υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Στο νυν ισχύον
δίκαιο ισχύει ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης.
Επιτροπεία και κηδεμονία:
Η επιτροπεία διακρίνεται από την κηδεμονία (άρθρα 1909- 1921 Γερμ. Α.Κ.), η
οποία έχει ως αντικείμενο μόνον την προστασία περιορισμένου κύκλου
υποθέσεων. Αν θεωρήσουμε την γονική μέριμνα ως μια πίτα, η επιτροπεία
καταλαμβάνει το σύνολο της πίτας, δηλαδή τόσο την επιμέλεια της
περιουσίας, όσο και την επιμέλεια του προσώπου (άρθρο 1631 Γερμ. Α.Κ.). Η
κηδεμονία αναφέρεται αντιθέτως μόνον σε επιμέρους κομμάτια της πίτας,
παραδείγματος χάριν τη μέριμνα της υγείας ή το δικαίωμα καθορισμού της
κατοικίας.
Επιτροπεία και δικαστική συμπαράσταση:
Στη Γερμανία δεν υπάρχει πλέον η επιτροπεία ενηλίκων, όπως ίσχυε
παλαιότερα σε περίπτωση δικαστικής αντίληψης και δικαστικής απαγόρευσης.
Αντ’ αυτής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1992 ο θεσμός της δικαστικής
συμπαράστασης (άρθρα 1896 – 1908 Γερμ. Α.Κ.)
Ορισμός επιτρόπου από το δικαστήριο (Δοτή Επιτροπεία)
Το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον ορισμό επιτρόπου για ανήλικο, αν
παραδείγματος χάριν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς ή αν τους έχει
αφαιρεθεί το δικαίωμα της επιμελείας. Ως επίτροπος μπορεί να διορισθεί
πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, περισσότερα πρόσωπα (παραδείγματος
χάριν συζυγικό ζεύγος), η Υπηρεσία Ανηλίκων ή ένα σωματείο.
Το δικαστήριο της επιτροπείας διατάσσει το διορισμό επιτρόπου
αυτεπαγγέλτως σε τρεις περιπτώσεις:
•όταν ανήλικος δεν τελεί υπό γονική μέριμνα (διότι παραδείγματος χάριν η
μητέρα είναι ανύπανδρη και ανήλικη άρθρο 1791 c Γερμ. Α.Κ.),
•όταν οι γονείς δεν δικαιούνται σε εκπροσώπηση του ανηλίκου (διότι
παραδείγματος χάριν το Οικογενειακό Δικαστήριο τους αφαίρεσε τη γονική
μέριμνα ή επειδή η γονική μέριμνα έχει ανασταλεί, διότι οι γονείς είναι
αγνώστου διαμονής (άρθρα 1666, 1673,1674 Γερμ. Α.Κ.),
•όταν δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η οικογενειακή κατάσταση του
ανηλίκου,
•κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας ανηλίκου (άρθρο 1751 Γερμ. Α.Κ.)
Διορισμός επιτρόπου από τους γονείς
Οι γονείς μπορούν να ορίσουν δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, σε ποιον
πρέπει να πάνε τα παιδιά σε περίπτωση πρώϊμου θανάτου τους. Ορίζουν
έναν επίτροπο, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα της γονικής μέριμνας. Το
δικαστήριο της Επιτροπείας βασικά δεσμεύεται από την απόφαση των
γονέων, εφόσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου/ των τέκνων, εκτός
αν ο επίτροπος κωλύεται ή καθυστερήσει να αναλάβει τα καθήκοντα της
επιτροπείας. Ο επιτροπευμένος που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της
ηλικίας και δεν είναι πλήρως ανίκανος για δικαιοπραξία (κατά κανόνα παιδιά
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που έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας έχουν περιορισμένη ικανότητα
για δικαιοπραξία) μπορεί να αντιταχθεί στο διορισμό ενός ορισμένου
προσώπου ως επιτρόπου. Ως επίτροποι γενικά δεν είναι δυνατόν να
διορισθούν πρόσωπα, τα οποία είναι τα ίδια ανίκανα προς δικαιοπραξία ή
τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Συνήθως οι υποψήφιοι που προτείνουν
οι γονείς είναι οι νονοί. Πρέπει όμως προηγουμένως να ερωτηθούν διότι δεν
υποχρεούνται εκ του νόμου σε ανάληψη της επιτροπείας, αλλά πρέπει μόνον
να συμπράξουν στα πλαίσια των γενικών υποχρεώσεών τους ως πολιτών
(άρθρο 1786 Γερμ. Α.Κ.)
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιτρόπου
Ο επίτροπος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να επιμελείται το πρόσωπο
και την περιουσία του επιτροπευομένου, ιδιαίτερα δε να εκπροσωπεί τον
επιτροπευόμενο. Αν ο επίτροπος δεν έχει διορισθεί δια διατάξεως τελευταίας
βουλήσεως από τους γονείς, το δικαστήριο της επιτροπείας πρέπει να
επιλέξει επίτροπο, ύστερα από διαβούλευση με την Υπηρεσία Ανηλίκων.
Για πλήθος δικαιοπραξίες ο επίτροπος χρειάζεται την άδεια του δικαστηρίου
της επιτροπείας – πβλ. Άρθρα 1809 επόμ., 1821- 1824 Γερμ. Α.Κ. Πρέπει να
υποβάλει τακτικά έκθεση στο δικαστήριο και να αποδεικνύει τη διαχείριση της
περιουσίας (άρθρο 1802, 1839 επόμ. Γερμ. Α.Κ.)
Εφόσον ο επίτροπος διαχειρίζεται χρήματα του επιτροπευομένου, πρέπει
κατά βάση να τα τοποθετεί σε σταθερή, μη επισφαλή επένδυση (άρθρο 1807
επόμ. Γερμ. Α.Κ.). Σε περίπτωση διαχείρισης μεγαλύτερης περιουσίας εκτός
του επιτρόπου (όχι του διορισμένου από δημόσια αρχή επιτρόπου) είναι
δυνατόν να διορισθεί και παρεπίτροπος.
Ο άμισθος επίτροπος λαμβάνει αποζημίωση των δαπανών του (άρθρο 1835
Γερμ. Α.Κ.). Προς απλούστευση των διαδικασιών δύναται να ζητά ετησίως
εφάπαξ αποζημίωση δαπανών ύψους 323 Ευρώ (άρθρο 1835 α Γερμ. Α.Κ.).
Οι επαγγελματίες επίτροποι (κυρίως κοινωνικοί λειτουργοί) λαμβάνουν
επιπλέον αμοιβή, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 19,50- 33,50 Ευρώ ωραίως
(άρθρα 1-3 του γερμ. Νόμου περί αμοιβής επιτρόπων και δικαστικών
συμπαραστατών), η οποία σε περίπτωση απορίας του επιτροπευομένου
σύμφωνα με το άρθρο 1836 δ Γερμ. Α.Κ. καταβάλλεται από το Δικαστικό
Ταμείο.
Δικαιώματα του επιτροπευομένου ανηλίκου
Αν ο ανήλικος΄έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του μπορεί να
παρεμποδίσει το διορισμό ενός προσώπου ως επιτρόπου, εφόσον δεν
συμφωνεί με το πρόσωπο αυτό.
Κάθε Γερμανός υπήκοος υποχρεούται να αναλάβει την επιτροπεία, εφόσον
κληθεί προς τούτο από το δικαστήριο της επιτροπείας και εφόσον δεν
αντίκειτααι σε αυτό σχετικός λόγος (άρθρο 1786 Γερμ. Α.Κ.). Λόγος για την
άρνηση ή για την ανικανότητα ανάληψης της επιτροπείας είναι:
•οι γονείς, όταν είχαν ακόμη το σχετικό δικαίωμα, απέκλεισαν την επιτροπεία
του προσώπου αυτού
•η άσκηση της επιτροπείας θα δυσχέραινε σημαντικά την επιμέλεια του
καλουμένου να αναλάβει την επιτροπεία για την ιδία του οικογένεια
•ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία έχει συμπληρώσει το 60ό έτος
•ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία πρέπει να επιμελείται πέραν των
τριών ανηλίκων προσώπων
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•ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία δεν είναι ικανός για την άσκηση
της επικαρπίας λόγω ασθενείας
•ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία ζει σε μεγάλη απόσταση από τον
επιτροπευόμενο
•ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία ήδη ασκεί περισσότερες από μία
επιτροπείες
Λήξη της επιτροπείας
Η επιτροπεία λήγει, όταν
•αποβιώσει ο επιτροπευόμενος
•ενηλικιωθεί ο επιτροπευόμενος
•ενηλικιωθεί η ανύπαντρη ανήλικη μητέρα
•ο επιτροπευόμενος υιοθετηθεί νομίμως
•καταργηθούν οι λόγοι της σύστασης της επιτροπείας και το δικαστήριο
ακυρώσει την απόφαση, δια της οποίας συνεστήθη η επιτροπεία (π.χ. δεν
τελεί πλέον σε αναστολή η νομική μέριμνα ή ανατίθεται και πάλι στο γονέα)
Το δικαστήριο της επιτροπείας είναι αρμόδιο για τη δικαστική συμπαράσταση
ενηλίκων, για τον εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική βάσει του εκάστοτε νόμου
του κρατιδίου περί του εγκλεισμού ψυχικά ασθενών σε ψυχιατρική κλινική, για
την επιτροπεία και κηδεμονία ανηλίκων και για υιοθεσίες.
Το δικαστήριο της επιτροπείας αποτελεί στη Γερμανία τμήμα ενός
Μονομελούς Δικαστηρίου, όπου αποφασίζουν δικαστές ή δικαστικοί
υπάλληλοι με δικαστικά καθήκοντα (κατώτεροι δικαστικοί λειτουργοί). Μια
ιδιαιτερότητα υπάρχει στην περιοχή της Βυρτεμβέργης του κρατιδίου Βάδης
Βυρτεμβέργης: την αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Επιτροπείας
αναλαμβάνει ο αρμόδιος συμβολαιογράφος σύμφωνα με το άρθρο 37 του
Νόμου του Κρατιδίου Βάδης Βυρτεμβέργης περί εκουσίας δικαιοδοσίας.
Η εισηγητική έκθεση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης για Νόμο
περί αναθεώρησης της διαδικασίας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και
υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας περιλαμβάνει πλήρη νέα κωδικοποίηση και
καταργεί ως νέος βασικός νόμος το μέχρι τώρα Νόμο περί οικογενειακού
δικαίου (FGG) και το 6ο Βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι αρμοδιότητες για υποθέσεις ανηλίκων θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο
Οικογενειακό Δικαστήριο. Οι υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης και
εγκλεισμού σε ψυχιατρική κλινική παραμένουν στην αρμοδιότητα του
δικαστηρίου της επιτροπείας, το οποίο τότε θα μετονομασθεί σε δικαστήριο
δικαστικής συμπαράστασης.
Επομένως το δικαστήριο της επιτροπείας είναι αρμόδιο για
τη δικαστική συμπαράσταση των ενηλίκων (σε περίπτωση ύπαρξης ψυχικής
ασθένειας ή σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας με συνέπεια να μην είναι
δυνατόν ο πάσχων να φροντίσει ο ίδιος για τις υποθέσεις του εν όλω ή εν
μέρει)
•μέριμνα για ατύχημα, ασθένεια και γήρας
•χορήγηση πληρεξουσιότητας
•απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης
•απόφαση περί ασθενών
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•διαδικασίες σύμφωνα με το Νόμο περί στέρησης της ελευθερίας (εγκλεισμός
σε κλειστά/ προστατευμένα ιδρύματα, όπως π.χ. ίδρυμα περίθαλψης,
ψυχιατρικά νοσοκομεία)
•Υποθέσεις υιοθεσίας ενηλίκων και ανηλίκων
•Επιτροπείες και κηδεμονίες ανηλίκων
•Αποφάσεις αδείας του δικαστηρίου της επιτροπείας για δικαιοπραξίες και
νομικές ενέργειες.
Το δικαστήριο κληρονομιών (άρθρα 72 επόμ. Νόμου περί οικογενειακού
δικαίου (FGG) είναι το Μονομελές Δικαστήριο για υποθέσεις εκουσίας
δικαιοδοσίας που σχετίζονται με υποθέσεις κληρονομίας. Κατά βάση είναι
αρμόδιος ο κατώτερος δικαστικός λειτουργός του Μονομελούς Δικαστηρίου,
στην περιφέρεια του οποίου είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή του ο
διαθέτης. Κατ’ απόκλιση αυτού προβλέπει ο Νόμος του Κρατιδίου Βάδης
Βυρτεμβέργης, ότι εκεί θέση δικαστηρίου κληρονομιών επέχουν οι
συμβολαιογράφοι.
Η σημαντικότερη αρμοδιότητα του δικαστηρίου κληρονομιών είναι η παροχή
πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2353 Γερμ.
Α.Κ. Αλλά και η φύλαξη και η δημοσίευση διαθηκών και κληρονομικών
συμφώνων, η αποδοχή δηλώσεων αποποίησης της κληρονομίας, ο διορισμός
κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας καθώς και ο διορισμός και η απαλλαγή
από την ευθύνη εκτελεστή διαθήκης ανήκουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου
κληρονομιών
Οι αποφάσεις του δικαστηρίου της κληρονομιών προσβάλλονται με
προσφυγή, περί της οποίας αποφασίζει σε όλα τα ομοσπονδιακά κρατίδια
Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου
Το Δικαστήριο Κληρονομιών χορηγεί σύμφωνα με το άρθρο 2353 στον
κληρονόμο κατόπιν αιτήσεώς του πιστοποιητικό περί του κληρονομικού του
δικαιώματος. Αν ο κληρονόμος κληθεί στην κληρονομία μόνον εν μέρει,
εκδίδεται πιστοποιητικό περί του μεγέθους της κληρονομίας.
----------------Αναγνώριση αλλοδαπής υιοθεσίας
H αναγνώριση γενομένης στο εξωτερικό υιοθεσίας γινόταν παλαιότερα
αποκλειστικά βάσει του Νόμου περί οικογενειακού δικαίου (FGG) . Μετά από
θέση σε ισχύ της Σύμβασης της Χάγης περί υιοθεσίας για τη Γερμανία
αναγνωρίζονται υιοθεσίες από άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης
βάσει νόμου σε όλα τα λοιπά συμβαλλόμενα κράτη (άρθρο 23 Σύμβασης της
Χάγης). Συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση της Χάγης τέθηκε σε ισχύ στη
Γερμανία την 1.1.2002 ο Νόμος περί ισχύος υιοθεσιών. Ο νόμος αυτός
περιέχει προαιρετική διαδικασία για την αναγνώριση υιοθεσιών που έχουν
διενεργηθεί στο εξωτερικό.
Σχέση μεταξύ γονέων και τέκνων, υιοθεσία στην Ελλάδα
A.Νομικά ζητήματα σχετικά με τη σχέση γονέων και τέκνων που αφορούν
τους οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ γονέων και τέκνων και τα συνδεόμενα με
αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για τη διαπίστωση αν ένα τέκνο έχει
γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου (άρθρο 17 ελ. Α.Κ.) εφαρμοστέο είναι το
ακόλουθο δίκαιο:
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Το δίκαιο του κράτους, το οποίο κατά το χρόνο της γέννησης του τέκνου
έδιεπε τις προσωπικές σχέσεις της μητέρας και του συζύγου της ή αν ο γάμος
έχει λυθεί πριν από τη γέννηση, το δίκαιο του κράτους που έδιεπε κατά το
χρόνο της λύσης του γάμου τις . προσωπικές σχέσεις της μητέρας και του
συζύγου της.
Στη νόμιμη δυνατότητα νομιμοποίησης τέκνου εκτός γάμου (άρθρο 1 της
Σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής Οικογενειακής Κατάστασης από 10
Σεπτεμβρίου 1970 που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 1657/ 1986)
εφαρμόζεται το δίκαιο της ιθαγενείας του πατέρα ή της μητέρας, το οποίο
προβλέπει τη νομιμοποίηση τέκνου δι’ επιγενόμενου γάμου των γονέων ή με
δικαστική απόφαση μετά την τέλεση του γάμου.
Στη σχέση μεταξύ γονέων και τέκνων εντός γάμου εφαρμοστέο δίκαιο είναι
(άρθρο 18 ελ. Α.Κ.)
•
αν έχουν κοινή ιθαγένεια: το δίκαιο του οικείου κράτους
•αν μετά τη γέννηση απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους,
του οποίου απέκτησαν την τελευταία κοινή τους ιθαγένεια
•αν κατά το χρόνο της γέννησης έχουν διαφορετική ιθαγένεια και αυτό δεν
μεταβληθεί μετά τη γέννηση ή αν κατά το χρονικό σημείο της γέννησης έχουν
την αυτή ιθαγένεια και οι γονείς ή το τέκνο μετά τη γέννηση αποκτήσουν άλλη
ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους, στο οποίο είχαν κατά το χρόνο της γέννησης
την τελευταία κοινή τους συνήθη διαμονή
•
αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή, το δίκαιο της ιθαγενείας του τέκνου.
Στη σχέση μεταξύ μητέρας και πατέρα και τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου
εφαρμοστέο δίκαιο είναι (άρθρα 19 και 20 ελ. Α.Κ.) :
•
αν έχουν κοινή ιθαγένεια: το δίκαιο του οικείου κράτους
•αν μετά τη γέννηση απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους,
του οποίου απέκτησαν την τελευταία κοινή τους ιθαγένεια
•αν κατά το χρόνο της γέννησης έχουν διαφορετική ιθαγένεια και αυτό δεν
μεταβληθεί μετά τη γέννηση ή αν κατά το χρονικό σημείο της γέννησης έχουν
την αυτή ιθαγένεια και οι γονείς ή το τέκνο μετά τη γέννηση αποκτήσουν άλλη
ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους, στο οποίο είχαν κατά το χρόνο της γέννησης
την τελευταία κοινή τους συνήθη διαμονή
•αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή, το δίκαιο της ιθαγενείας του πατέρα ή
της μητέρας.
Στη σχέση μεταξύ μητέρας και πατέρα που έχουν τέκνο που γεννήθηκε εκτός
γάμου εφαρμοστέο δίκαιο είναι (άρθρα 21 ελ. Α.Κ.) :
•
αν έχουν κοινή ιθαγένεια: το δίκαιο του οικείου κράτους
•αν προ της γέννησης απέκτησαν κοινή νέα ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους,
του οποίου απέκτησαν την τελευταία κοινή τους ιθαγένεια
•αν κατά το χρόνο της γέννησης έχουν διαφορετική ιθαγένεια και αυτό δεν
μεταβληθεί μετά τη γέννηση ή αν κατά το χρονικό σημείο της γέννησης έχουν
την αυτή ιθαγένεια και αν ένας από αυτούς μετά τη γέννηση αποκτήσει άλλη
ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους, στο οποίο είχαν κατά το χρόνο της γέννησης
την τελευταία κοινή τους συνήθη διαμονή
•αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή, το δίκαιο του κράτους, στο οποίο είχαν
την τελευταία κοινή τους συνήθη διαμονή
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B.
Υιοθεσία
Κατά την υιοθεσία με διεθνή αναφορά και την ακύρωση τέτοιας υιοθεσίας
εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχουν όλα τα
μέρη της υιοθεσίας (άρθρο 23 ελ. Α.Κ.). Αν τα μέρη της υιοθεσίας έχουν
διαφορετική ιθαγένεια πρέπει να τηρηθούν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις
όλων των εμπλεκομένων κρατών. Για την ισχύ της υιοθεσίας δεν επιτρέπεται
να αντιτίθενται σε αυτήν οποιαδήποτε κωλύματα βάσει καμίας αυτών των
νομοθετικών διατάξεων.
Στη σχέση μεταξύ θετών γονέων και τέκνου εφαρμοστέο δίκαιο είναι:
•αν έχουν μετά την τέλεση της υιοθεσίας κοινή ιθαγένεια: το δίκαιο του οικείου
κράτους,
•αν απέκτησαν κατά το χρόνο της τέλεσης της υιοθεσίας κοινή νέα ιθαγένεια,
το δίκαιο του κράτους, του οποίου απέκτησαν την τελευταία κοινή τους
ιθαγένεια
•αν προ του χρόνου της τέλεσης της υιοθεσίας έχουν διαφορετική ιθαγένεια
και αυτό δεν μεταβληθεί μετά την υιοθεσία ή αν κατά το χρονικό σημείο της
υιοθεσίας έχουν την αυτή ιθαγένεια και αν ένα από τα μέρη της υιοθεσίας μετά
την υιοθεσία αποκτήσει άλλη ιθαγένεια, το δίκαιο του κράτους, στο οποίο
είχαν κατά το χρόνο της γέννησης την τελευταία κοινή τους συνήθη διαμονή
•αν δεν έχουν κοινή συνήθη διαμονή, το δίκαιο του κράτους, της ιθαγενείας
του θετού γονέα και σε περίπτωση ζεύγους θετών γονέων το δίκαιο που
διέπει την αμοιβαία σχέση τους.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της διδακτικής ενότητας Υποθηκοφυλακείο –
Κτηματολογικό Γραφείο, Επιτροπεία και Δικαστήριο Κληρονομιών είναι η
απόκτηση γνώσεων στο θέμα Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο,
Επιτροπεία, Δικαστήριο Κληρονομιών στο γερμανικό και ελληνικό νομικό
σύστημα. Η απόκτηση γνώσεων και η παροχή πρακτικών συμβουλών στο
θέμα Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο, Επιτροπεία, Δικαστήριο
Κληρονομιών στην καθημερινή πρακτική δικηγορικού γραφείου γίνεται σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
Γνώσεις ορισμού Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου,
Επιτροπείας, Δικαστηρίου Κληρονομιών
Νομικές γνώσεις στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις για το νομικό πλαίσιο Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού
Γραφείου, Επιτροπείας, Δικαστηρίου Κληρονομιών στη Γερμανία και στην
Ελλάδα,
Γνώσεις των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιτροπείας
Γνώσεις αρμοδιοτήτων Δικαστηρίου Κληρονομιών και
Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου
Πρακτικές συμβουλές για το χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών στην
καθημερινότητα
Πρακτικές ασκήσεις
Πρακτικές συμβουλές για τη συμπεριφορά σε αμφιβολία
Λεξιλόγιο γερμανικών ελληνικών στο θέμα Υποθηκοφυλακείου –
Κτηματολογικού Γραφείου, Επιτροπείας, Δικαστηρίου Κληρονομιών
Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
μαθησιακούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη
Γερμανία και τις συνοδευτικές στη διδακτέα ύλη οδηγίες τήρησης απορρήτου.
Νέα στη διδακτική αυτή ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις συνθήκες
πλαισίου στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Συνολικά πρέπει να
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι εποπτική συνείδηση των προβλημάτων.
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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, ορισμός και
ιστορική επισκόπηση στη γερμανική
γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα, ορισμός και
ιστορική επισκόπηση στην ελληνική
γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα

9-13
14-20
21-28
29-40

41-60

Ερωτήσεις και απαντήσεις
εκάστοτε στη γερμανική ή ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

76-80

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

81-90

Υλικό διδασκαλίας

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

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές
Για τη διδακτική ενότητα: Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο,
Δικαστήριο Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών υπάρχει μόνον
περιορισμένη έκταση διδακτικών υλικών για εκπαιδευτές. Στο παράρτημα
υπάρχουν και άλλα έγγραφα, τα οποία θα ήταν δυνατόν να δοθούν.
Είναι λογικό να δοθεί στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία το κείμενο του
νόμου:
Ιδιαίτερα πρέπει να γίνεται μνεία στην ιδιαιτερότητα του ΥποθηκοφυλακείουΚτηματολογικού Γραφείου Βάδης Βυρτεμβέργης.
Άρθρο 143
(1)
1 Δεν θίγονται οι διατάξεις του κρατιδίου Βάδης Βυρτεμβέργης περί εκεί
λειτουργούντων Υποθη-κοφυλακείων- Κτηματολογικών Γραφείων, ούτε η
αρμοδιότητα των εκεί απασχολουμένων προσώπων. Το αυτό ισχύει και για τις
διατάξεις περί του αριθμού των αναγκαίων υπογραφών κάτω από τις
εγγραφές στο Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών –Κτηματολόγιο και για τα
υποθηκικά χρεόγραφα, τους τίτλους έγγειου χρέους και τίτλους έγγειας
περιοδικής οφειλής καθώς και για ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τα άρθρα
12γ, 13 παρ.3 και άρθρο 44 παρ. 1 εδάφιο 1 και 2. Επίσης δεν θίγονται το
άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου περί εξουσιοδότησης του κρατιδίου Βάδης
Βυρτεμβέργης για την απλούστευση του δικαίου από 17 Δεκεμβρίου 1974
(Ομοσπονδιακό Φύλλο Νόμων Ι σελ. 3602) καθώς και τα άρθρα 35 και 36 του
Νόμου περί δικαστικών υπαλλήλων.
(2)
Το άρθρο 29 παρ. 1 και 3 του Κώδικα περί Βιβλίου Μεταγραφών και
βαρών –Κτηματολογίου ισχύει και στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης
όπως ισχύει για τη λοιπή επικράτεια της Ομοσπονδιακής Γερμανίας.
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Ασκήσεις

Άσκηση 1)
Ποιες έννομες σχέσεις επί ακινήτων υπάρχουν, οι οποίες
εγγράφονται
στο
Βιβλίο
Μεταγραφών
και
βαρών
–
Κτηματολόγιο;

Λύση 1)
Κυριότητα, εμπράγματο μεταβιβαστό και κληρονομητό δικαίωμα
σε βάρος ξένου ακινήτου για οικοδόμηση, διατήρηση και
εκμετάλλευση κτίσματος πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του
ακινήτου αυτού, βάρη και περιορισμοί, δικαιώματα τρίτων
(υποθήκες), έγγεια χρέη

Άσκηση 2)
Ποια δικαιώματα έχει ο επιτροπευόμενος ανήλικος;

Λύση 2)
Αν επιτροπευόμενος ανήλικος έχει συμπληρώσει το 14ο έτος
της ηλικίας μπορεί να παρεμποδίσει το διορισμό ενός
προσώπου ως επιτρόπου, εφόσον δεν συμφωνεί με το
πρόσωπο αυτό.

Άσκηση 3)
Για ποιους λόγους είναι δυνατόν να υπάρξει άρνηση ανάληψης
επιτροπείας;

Λύση 3)
Λόγοι για την άρνηση ή για την ανικανότητα ανάληψης της
επιτροπείας είναι:
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•
•
•
•
•
•
•

οι γονείς, όταν είχαν ακόμη το σχετικό δικαίωμα,
απέκλεισαν την επιτροπεία του προσώπου αυτού
η άσκηση της επιτροπείας θα δυσχέραινε σημαντικά την
επιμέλεια του καλουμένου να αναλάβει την επιτροπεία για
την ιδία του οικογένεια
ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία έχει
συμπληρώσει το 60ό έτος
ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία πρέπει να
επιμελείται πέραν των τριών ανηλίκων προσώπων
ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία δεν είναι
ικανός για την άσκηση της επικαρπίας λόγω ασθενείας
ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία ζει σε μεγάλη
απόσταση από τον επιτροπευόμενο
ο καλούμενος να αναλάβει την επιτροπεία ήδη ασκεί
περισσότερες από μία επιτροπείες
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Τεστ / αξιολόγηση

Άσκηση 1)
Ποια καθήκοντα έχει το Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό
Γραφείο; Σε τι διαφέρει το Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό
Γραφείο Βάδης Βυρτεμβέργης από τα λοιπά ομοσπονδιακά
κρατίδια;

Άσκηση 2)
Από ποια μέρη αποτελείται το Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών –
Κτηματολόγιο;

Άσκηση 3)
Που τηρείται το Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών –Κτηματολόγιο;

Άσκηση 4)
Ποιο ρόλο παίζει ο κτηματικός κατάλογος- το τεχνικό
κτηματολόγιο για την τήρηση του Βιβλίου Μεταγραφών και
βαρών –Κτηματολογίου;

Άσκηση 5)
Τι είναι η επιτροπεία;

Άσκηση 6)
Εξηγήστε τον όρο «Υιοθεσία»;

Άσκηση 7)
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Κληρονομίας;
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Λύσεις:
Λύση 1)
Στις αρμοδιότητες του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου
περιλαμβάνεται η τήρηση του Βιβλίου Μεταγραφών και βαρών –
Κτηματολογίου και του κτηματολογικού φακέλου. Στα περισσότερα
ομοσπονδιακά κρατίδια το Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο είναι το
Μονομελές Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο.
Στη Βάδη Βυρτεμβέργη εδρεύει στις Κοινότητες. Στο σημείο αυτό ο
Κανονισμός Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών -Κτηματολογίου Βάδης
Βυρτεμβέργης περιέχει επιφύλαξη (άρθρο 143 GBO)
Λύση 2)
•
Το Τμήμα Ι δίνει πληροφορίες για τον κύριο του ακινήτου
•
Το Τμήμα ΙΙ για τα βάρη και τους περιορισμούς της κυριότητας
•
Το Τμήμα ΙΙΙ για εγγεγραμμένες έγγειες οφειλές, έγγειες περιοδικές
οφειλές και υποθήκες.
•
Για κάθε εγγραφή στο Κτηματολόγιο – Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών
απαιτείται επίσημο, επικυρωμένο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό τοποθετείται στο
λεγόμενο κτηματολογικό φάκελο.
Πρώτο Τμήμα:
To Πρώτο Τμήμα περιλαμβάνει τους κυρίους ή δικαιούχους κληρονομικού
δικαιώματος σε δεδομένη περίπτωση με αναφορά των εκάστοτε ποσοστών ή
της σχέσης κοινωνίας (παραδείγματος χάριν «με κοινωνία κληρονόμων» ή
«ως εταίρος αστικού δικαίου») και τις βάσεις της εγγραφής.
Δεύτερο Τμήμα:
Στο Δεύτερο Τμήμα εγγράφονται όλα τα βάρη και οι περιορισμοί, οι οποίοι δεν
εγγράφονται στο Τρίτο Τμήμα: πραγματικές δουλείες και περιορισμένες
προσωπικές δουλείες, προσημειώσεις συμφωνίας μεταβίβασης ακινήτου (για
το χρονικό διάστημα μεταξύ σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας και της
οριστικής της εκτελέσεως) και περιορισμοί διάθεσης (σημειώσεις πτώχευσης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού και σημειώσεις εκτέλεσης διαθήκης, δικαίωμα
προτιμήσεως, δικαίωμα οίκησης κλπ.)
Τρίτο Τμήμα:
Στο Τρίτο Τμήμα εγγράφονται τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων που
ασφαλίζουν απαίτηση: υποθήκες (περιλαμβανομένων και υποθηκών προς
εξασφάλιση αναγκαστικής εκτέλεσης που παραδείγματος χάριν μπορούν να
εγγράψουν οι Δ.Ο.Υ για φορολογικές οφειλές με συνοπτική διαδικασία),
έγγειες οφειλές και (πολύ σπάνια) έγγειες περιοδικές οφειλές.
Αν σε κείμενο εγγραφής στο Κτηματολόγιο- Βιβλίο Μεταγραφών και Βαρών
γίνει αναφορά σε έγγραφα, περιεχόμενο του Κτηματολογίου- Βιβλίου
Μεταγραφών και Βαρών αποτελεί και ο αντίστοιχος κτηματολογικός φάκελος,
που περιέχει επικυρωμένα αντίγραφα των αναφερομένων στο Κτηματολόγιο
εγγράφων (π.χ. πράξη σύστασης εγγείου οφειλής)
Λύση 3)
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Στα περισσότερα ομοσπονδιακά κρατίδια το ΥποθηκοφυλακείοΚτηματολογικό Γραφείο είναι το Μονομελές Δικαστήριο, στην περιφέρεια του
οποίου ευρίσκεται το ακίνητο. Στη Βάδη Βυρτεμβέργη εδρεύει στις Κοινότητες.
Στο σημείο αυτό ο Κανονισμός Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών Κτηματολογίου Βάδης Βυρτεμβέργης περιέχει επιφύλαξη (άρθρο 143 GBO).
Λύση 4)
Ο κτηματικός κατάλογος– τεχνικό κτηματολόγιο είναι επίσημος κατάλογοςπίνακας υπό την έννοια του Κανονισμού Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών –
Κτηματολογίου. Τυχόν μεταβολές στον κτηματικό κατάλογο που είναι
σημαντικές για το Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών – Κτηματολόγιο πρέπει να
ανακοινώνονται στις αρμόδιες αρχές.
Λύση 5)
Επιτροπεία (άρθρα 1773 επόμ. Γερμ. Α.Κ.) είναι η νόμιμα ρυθμιζόμενη
επιμέλεια μη πλήρως ικανών προς δικαιοπραξία προσώπων και ως εκ τούτου
προσώπων που χρήζουν προστασίας και εκπροσώπησης (ανήλικοι, οι οποίοι
δεν τελούν υπό γονική μέριμνα). Η επιτροπεία διατάσσεται από το Δικαστήριο
της Επιτροπείας (Μονομελές Δικαστήριο). Η ανάληψη επιτροπείας αποτελεί
υποχρέωση δημοσίου δικαίου, την οποία μπορεί κάποιος να αποποιηθεί
μόνον για ορισμένους λόγους, π.χ. για λόγους ηλικίας (άνω των 60 ετών)
[άρθρο 1786 Γερμ. Α.Κ.].
Λύση 6)
Υιοθεσία είναι η υιοθεσία σε τάξη τέκνου. Με αυτήν προκαλείται μια σειρά
νομικών συνεπειών τόσο για τη φυσική οικογένεια του τέκνου, όσο και για τη
θετή οικογένεια. Πριν από την απόφαση της υιοθεσίας από το Δικαστήριο της
Επιτροπείας με τη συναίνεση των φυσικών γονέων αναστέλλεται η γονική
μέριμνα και το δικαίωμα της επικοινωνίας, η Υπηρεσία Ανηλίκων καθίσταται
επίτροπος και ο υιοθετών από το χρονικό αυτό σημείο υποχρεούται σε
διατροφή. Ως εκ τούτου η υιοθεσία είναι νομικά η πλήρης ενσωμάτωση του
ανηλίκου στη νέα συγγένεια, βάσει της οποίας θεμελιώνονται αξιώσεις
διατροφής, κληρονομικά δικαιώματα και η γονική μέριμνα όπως σε φυσικό
τέκνο.
Λύση 7)
Το δικαστήριο κληρονομιών (άρθρα 72 επόμ. Νόμου περί οικογενειακού
δικαίου (FGG) είναι το Μονομελές Δικαστήριο για υποθέσεις εκουσίας
δικαιοδοσίας που σχετίζονται με υποθέσεις κληρονομίας. Κατά βάση είναι
αρμόδιος ο κατώτερος δικαστικός λειτουργός του Μονομελούς Δικαστηρίου,
στην περιφέρεια του οποίου είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή του ο
διαθέτης. Κατ’ απόκλιση αυτού προβλέπει ο Νόμος του Κρατιδίου Βάδης
Βυρτεμβέργης, ότι εκεί θέση δικαστηρίου κληρονομιών επέχουν οι
συμβολαιογράφοι.
Η σημαντικότερη αρμοδιότητα του δικαστηρίου κληρονομιών είναι η παροχή
πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2353 Γερμ.
Α.Κ. Αλλά και η φύλαξη και η δημοσίευση διαθηκών και κληρονομικών
συμφώνων, η αποδοχή δηλώσεων αποποίησης της κληρονομίας, ο διορισμός
κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας καθώς και ο διορισμός και η απαλλαγή
από την ευθύνη εκτελεστή διαθήκης ανήκουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου
κληρονομιών
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Bestandsverzeichnis
Grundbuch
Grundbuchamt
Grundbuchordnung
3 Abteilungen
Vormerkung und
Widerspruch
Vormundschaft
Vormundschaftsgericht
Mündel
Mitvormund oder auch
ein Gegenvormund
Pflegschaft
Sorgerecht
Betreuungsverfügung
Patientenverfügung
Nachlass
Nachlassgericht

= απογραφή
= Βιβλίο Μεταγραφών και βαρών -Κτηματολόγιο= Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο
= Κανονισμός Βιβλίων Μεταγραφών και βαρών –
Κτηματολογίου
= 3 Τμήματα
= προσημείωση και προσφυγή
= Επιτροπεία
= Δικαστήριο της Επιτροπείας
= επιτροπευόμενος
= συνεπίτροπος ή και ένας παρεπίτροπος
= κηδεμονία
= δικαίωμα επιμελείας
= απόφαση δικαστικής συμπαράστασης ενηλίκων
= απόφαση φροντίδας ασθενών
= κληρονομία
= Δικαστήριο της Κληρονομίας
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