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

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

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

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τη προσωρινή διαταγή και προσφυγή
κατά εντάλματος επιβολής ποινής στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
-

Μια εισαγωγή για την προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος
επιβολής ποινής στα πλαίσια μέτρων ασφαλείας
Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις για την προσωρινή
διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
Γνώσεις για εντάλματα επιβολής ποινής και την χρησιμότητα προσφυγής

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
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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 την προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά
εντάλματος επιβολής ποινής αποτελεί τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού
γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η
διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη
των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία

Η διδακτική ενότητα “προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής
ποινής” 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:
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-

Εισαγωγή στην ενότητα “Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος
επιβολής ποινής”
Βασικές Γνώσεις για εκπαιδευτές ώστε να μπορούν να μεταδώσουν την
εξειδικευμένη γνώση σε μαθητευόμενους
Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
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, πέρα από τις πληροφορίες για την προσωρινή διαταγή και
προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής, 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
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οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

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

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
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γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη

Μέρος Α': Προσωρινή διαταγή
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Σε πολλές περιπτώσεις υφίσταται η νόμιμη ανάγκη διασφάλισης της επιβολής των
δικαιωμάτων ενός προσώπου. Η προσωρινή διαταγή χρησιμεύει σε αυτή τη διασφάλιση –
στις αστικές υποθέσεις πρόκειται για την ταχεία, αλλά προσωρινή μόνο ρύθμιση και
διασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων και εννόμων σχέσεων (§§ 935 κ.α. ZPO: γερμανικός
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, στο εξής «ΚΠολΔ»).
§ 935 Προσωρινή διαταγή ως προς το αντικείμενο της διαφοράς, ΚΠολΔ
Οι προσωρινές διαταγές ως προς το αντικείμενο της διαφοράς επιτρέπονται όταν υπάρχει
κίνδυνος, η αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης να ματαιώσει ή να επιδεινώσει σημαντικά
την εκπλήρωση της αξίωσης ενός διαδίκου. 1
Η προσωρινή διαταγή συνιστά, πέραν της αγωγής, μία ειδική μορφή νομικής προστασίας. Σε
έκτακτες περιπτώσεις, όταν ο πολίτης θεωρεί πως η εκπλήρωση των αστικών του
δικαιωμάτων απειλείται από την επικείμενη αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, μπορεί, με
την προσωρινή διαταγή, να επιτύχει την έκδοση μίας προσωρινής απόφασης από το
αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης δικαστήριο, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να
αναμείνει το αποτέλεσμα της - συχνά μακροχρόνιας - αστικής δίκης.
Η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά στη διασφάλιση
• ενός ατομικού δικαιώματος (π.χ. αξίωση απόδοσης ενός πράγματος, αποχή από
παραβάσεις των διατάξεων περί ανταγωνισμού, χρηματική πληρωμή – μόνο κατ'
εξαίρεση – σε περιπτώσεις όπου έχουν τεθεί σε κίνδυνο τα απαραίτητα μέσα
συντήρησης)
• στη ρύθμισης μίας προσωρινής κατάστασης με στόχο τη διασφάλιση της έννομης
ειρήνης (π.χ. σε διαφορές από μισθώσεις)
• ή στην έκδοση ενός τίτλου υποθήκης, μίας προσημείωσης ή μίας ανακοπής στο
κτηματολόγιο.
Χρησιμεύει έτσι στην προσωρινή διασφάλιση αξιώσεων, που δεν συνιστούν χρηματικές
απαιτήσεις.
Ο αιτών υπέχει υποχρέωση προαπόδειξης των προϋποθέσεων της Προσωρινής Διαταγής,
κατά κανόνα μέσω της υποβολής βεβαιωτικού όρκου. Ένα αποφασιστικό σημείο για τη
διάταξη των ασφαλιστικών μέτρων που προαναφέρθηκαν είναι το κατεπείγον. Ο πιστωτής
υποχρεούται να προαποδείξει, ότι ο σκοπός της διασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μέσω της ταχείας ανάληψης δράσης λόγω της άμεσα επικείμενης απώλειας του δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής καθορίζεται από το δικαστήριο κατά την ελεύθερη
κρίση του, στο πλαίσιο της σχετικής αίτησης. Τα διαταζόμενα μέτρα, ωστόσο, δεν θα πρέπει
να επιφέρουν οριστική διευθέτηση της αμφισβητούμενης εννόμου σχέσης. Σύμφωνα με την
§ 1615o του γερμανικού ΑΚ (BGB – στο εξής «ΑΚ»), μπορούν, μέσω προσωρινής διαταγής,
να αποδοθούν σε ένα τέκνο οι πληρωμές διατροφής του (τεκμαιρόμενου) πατέρα του για
τους τρεις πρώτους μήνες ζωής του.

1
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§ 1615o Προσωρινή Διαταγή, ΑΚ
(1) Μετά από αίτηση του τέκνου, μπορεί να διαταχθεί μέσω προσωρινής διαταγής η
καταβολή της διατροφής των τριών πρώτων μηνών του τέκνου από τον πατέρα, ο
οποίος έχει αναγνωρίσει την πατρότητά του ή, σύμφωνα με την § 1600d εδάφιο 2,
από τον τεκμαιρόμενο πατέρα. Η σχετική αίτηση μπορεί να γίνει και πριν από τη
γέννηση του τέκνου από τη μητέρα ή από το πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την
κηδεμονία του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαταχθεί η καταβολή του
σχετικού ποσού επαρκή χρόνο πριν από τη γέννηση.
(2) Μετά από αίτηση της μητέρας, μπορεί να διαταχθεί μέσω προσωρινής διαταγής η
καταβολή στη μητέρα των σύμφωνα με την § 1615l εδάφιο 1 προβλεπόμενων
εισφορών από τον πατέρα, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την πατρότητά του ή,
σύμφωνα με την § 1600d εδάφιο 2, από τον τεκμαιρόμενο πατέρα. Μπορεί επίσης να
διαταχθεί η παρακατάθεση ενός ανάλογου ποσού.
(3) Η διακινδύνευση του δικαιώματος δεν χρειάζεται να προαποδειχθεί. 2
Σημαντικό: Όπου σε αστικές δίκες προβλέπονται προσωρινά μέτρα, δεν επιτρέπονται
προσωρινές διαταγές – δεν επιτρέπονται επίσης, επί της αρχής, για εξώσεις από χώρο
κατοικίας. Με την προσωρινή διαταγή διευθετείται μία προσωρινή κατάσταση!
Παραδείγματα προσωρινών διαταγών:
1) αφαίρεση της διαχειριστικής εξουσίας από τον ομόρρυθμο εταίρο μίας ΟΕΕ και
μεταβίβασή της σε τρίτο,
2) απαγόρευση της διάδοσης δυσφημιστικών δηλώσεων,
3) προσωρινή διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από εργασιακή σχέση.
Κατά την προσωρινή διαταγή θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις
περί δέσμευσης, εφόσον δεν έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις. Για την προσωρινή
διαταγή ισχύουν ουσιαστικά οι διατάξεις περί δέσμευσης (§ 936 ΚΠολΔ). Η αιτία και
απαίτηση της δέσμευσης δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, αλλά απλώς να πιθανολογηθούν (§
920 εδάφιο 2 2 ΚΠολΔ). Το ίδιο ισχύει για τη έκδοση της προσωρινής διαταγής (§ 936
ΚΠολΔ).
Αρμόδιο, σύμφωνα με τις §§ 937,943 ΚΠολΔ, είναι το αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας
υπόθεσης δικαστήριο. Αυτό είναι κατά κανόνα το αρμόδιο πρωτοδικείο. Εάν η κύρια
υπόθεση εκκρεμεί σε επίπεδο έφεσης, αρμόδιο είναι το εφετείο. Σε έκτακτες περιπτώσεις,
μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή και το αρμόδιο δικαστήριο, στη δικαιοδοσία του
οποίου υπάγεται το αντικείμενο της διαφοράς.
Σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, στην προφορική εκδίκαση η απόφαση εκδίδεται κατά
κανόνα με τη μορφή δικαστικής απόφασης (Urteil), ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις και σε
περιπτώσεις ανάκλησης της αίτησης, μπορεί να εκδοθεί και χωρίς προφορική διαδικασία με
τη μορφή απόφασης (Beschluss). Το δικαστήριο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του
ποιες διατάξεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου. Τα κριτήρια λήψης της
απόφασης ρυθμίζονται στις §§ 937 II, § 938 I ΚΠολΔ.
Σύμφωνα με την § 944 ΚΠολΔ, η απόφαση περί αίτησης δέσμευσης ή προσωρινής διαταγής
μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να ληφθεί από τον πρόεδρο, εφόσον δεν είναι
απαραίτητη η προφορική διαδικασία. Η απόφαση χωρίς προφορική διαδικασία έχει, ωστόσο,
καταστεί ο κανόνας στην πράξη, λόγω του συχνά επείγοντος χαρακτήρα των περιπτώσεων.

2
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Για τη διαδικασία της αίτησης προσωρινής διαταγής εισπράττεται, σύμφωνα με το Νόμο Περί
Δικαστικών Εξόδων (GKG), πλήρες τέλος. Το ύψος του εισπραττόμενου τέλους εξαρτάται
από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτή εκτιμάται κατά περίπτωση από το
δικαστήριο επί τη βάσει του συμφέροντος του αιτούντα ως προς τη διασφάλιση. Εάν λάβει
χώρα προφορική διαδικασία σχετικά με την αίτηση και η διαδικασία δεν λήξει με απόσυρση
της αίτησης πριν από την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας, αναγνώριση, παραίτηση
ή συμβιβασμό, το τέλος τριπλασιάζεται. Με την καταβολή των εξόδων βαρύνεται κατά
προτεραιότητα εκείνος, στον οποίο την επιβάλλει το δικαστήριο στην απόφασή του
(οφειλέτης βάσει απόφασης - Entscheidungsschuldner). Πέρα από τον οφειλέτη της
απόφασης ευθύνεται, ωστόσο, και ο αιτών ως ο εκκινών τη διαδικασία.
Για την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής ισχύουν τα εξής: Η αφαίρεση ενός αντικειμένου
εκτελείται από τον δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με την § 883 ΚΠολΔ. Η επιβολή της
δράσης ή παράλειψης εκτελείται σύμφωνα με την § 887 ΚΠολΔ (δικαστική εξουσιοδότηση
του πιστωτή για την ανάληψη αναθέσιμης δράσης) ή σύμφωνα με τις §§ 888, 890 ΚΠολΔ
(επιβολή χρηματικής ποινής/υποχρεωτικής κράτησης και επιβολή προστίμου/κράτησης για
τον καταναγκασμό σε μη αναθέσιμες δράσεις ή για παράλειψη και αποχή).
Η εκτέλεση της προσωρινής διαταγής δεν επιτρέπεται εάν έχει παρέλθει ένας μήνας από την
ημέρα, κατά την οποία δημοσιεύθηκε ή επιδόθηκε η απόφαση. Τα μέτρα ισχύουν για όσο
χρόνο υφίσταται η αιτία της διασφάλισης ή της προσωρινότητας. Δεν υπάρχουν προθεσμίες
για τη διενέργεια ακρόασης των διάδικων.
Προσβολή του μέτρου:
Η δικαστική διάταξη της προσωρινής διαταγής μπορεί να γίνει μέσω τελεσίδικης απόφασης
(μετά από προφορική διαδικασία) ή μέσω απόφασης (Beschluss) (§§ 922, 936 ΚΠολΔ).
Οι διάδικοι, οι οποίοι βαρύνονται με περισσότερα από 600 €, μπορούν να εφεσιβάλλουν την
απόφαση.
Για τη διάταξη μέσω απόφασης (Beschluss) ισχύουν τα εξής:
•

Ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης που επιβάλλει τη προσωρινή
διαταγή (§ 924 ΚΠολΔ). Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση περί της νομιμότητας
του μέτρου θα πρέπει να ληφθεί μετά από προφορική διαδικασία με τη μορφή της
τελεσίδικης απόφασης.

•

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο πιστωτής μπορεί να προβεί σε άμεση
προσφυγή εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση της απόφασης απόρριψης. Το
αυτό ισχύει σε περίπτωση που η απόφαση επιβάλλει μεν προσωρινή διαταγή, αλλά
προβλέπει ταυτόχρονα την παροχή ασφάλειας από τον πιστωτή.

Πέραν αυτού, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την άρση της προσωρινής
διαταγής λόγω μη τήρησης της προθεσμίας αγωγής από τον πιστωτή (§ 926 ΚΠολΔ) ή λόγω
νέων περιστατικών (§ 927 ΚΠολΔ).

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα και γενικότερα ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή
παροχή δικαστικής προστασίας, ως παρακολούθημα της κύριας διαγνωστικής δίκης, η οποία
σχετικά με το ασφαλιστέο δικαίωμα, είτε είναι εκκρεμής είτε πρόκειται να ανοίξει σύντομα.
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Η προσωρινή αυτή παροχή δικαστικής προστασίας αποβλέπει στην εξασφάλιση της
μελλοντικής ικανοποίησης της απαίτησης που πρόκειται να διαγνωσθεί. Τα μέτρα αυτά είναι
τα εξής: εγγυοδοσία, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική
μεσεγγύηση, προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης,
σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση.
Τα παραπάνω μέτρα διατάσσονται πάντοτε από το δικαστήριο.
Γενική καθ' ύλην αρμοδιότητα να διατάξει τα άνω μέτρα έχει το Μονομελές Πρωτοδικείο.
Στερητική για το μονομελές πρωτοδικείο καθ' ύλην αρμοδιότητα έχει το ειρηνοδικείο στην
περίπτωση της προσωρινής ρύθμισης της νομής ή κατοχής, καθώς και όταν με βάση τις
γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ είναι αρμόδιο για την κυρία υπόθεση. Εξάλλου το πολυμελές
πρωτοδικείο, στο οποίο εκκρεμεί η κυρία υπόθεση, έχει συντρέχουσα με το μονομελές
πρωτοδικείο αρμοδιότητα προς λήψη των άνω μέτρων. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο
είναι, καταρχήν, το κατά τόπον για την κυρία υπόθεση δικαστήριο, ενώ τα άνω μέτρα
δύνανται να διατάσσονται και από το δικαστήριο που βρίσκεται πληρέστερα στον τόπο που
πρόκειται να εκτελεστούν αυτά. Η απόφαση που διατάσσει τα άνω μέτρα επιδίδεται στον
υπόχρεο και εκτελείται από τον δικαστικό επιμελητή. Αν ο τελευταίος εμποδίζεται στην
εκτέλεση ζητεί τη συνδρομή των αστυνομικών υπαλλήλων. Τα έξοδα δεν είναι εύκολο να
υπολογισθούν καθόσον οι αμοιβές των δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ποικίλουν. Το
ενδεικτικό κόστος είναι περίπου 250 ευρώ.
Προϋποθέσεις:
Το δικαστήριο διατάσσει προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα αν υπάρχει επείγουσα
περίπτωση ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος προκειμένου να εξασφαλισθεί ή να
διατηρηθεί ένα δικαίωμα ή να ρυθμισθεί μια κατάσταση και πιθανολογείται η ύπαρξη
δικαιώματος προς προστασία του οποίου επιδιώκεται το ασφαλιστικό μέτρο.
Η απαίτηση πρέπει να προαποδεικνύεται και να πιθανολογείται, δηλ. δεν απαιτείται πλήρης
απόδειξη αλλά ατελής απόδειξη συνισταμένη σε μικρότερο βαθμό πεποίθησης ως προς τα
αποδεικτέα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αρκεί να κρίνονται απλώς πιθανά από τον
δικαστή προκειμένου να παρασχεθεί η ζητούμενη δικαστική προστασία. Για την παροχή
προστασίας απαιτείται κατεπείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος αποξένωσης του
οφειλέτη από την κατασχετή του περιουσία έτσι που να είναι αδύνατη στο μέλλον, η
επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο δανειστής μετά τον
τερματισμό της κύριας δίκης, θα εφοδιαστεί με εκτελεστό τίτλο.
Αντικείμενο των μέτρων αυτών είναι όλα γενικώς τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, είτε
βρίσκονται εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτου, αρκεί να είναι μεταβιβαστά κατά τους
κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και να μην εξαιρούνται από το νόμο. Ειδικότερα αντικείμενα
των μέτρων αυτών δύναται να είναι ακίνητα του οφειλέτη, κινητά τα οποία δεν θεωρούνται
π.χ. ακατάσχετα, πλοία, αεροσκάφη, χερσαία μεταφορικά μέσα, τραπεζικές καταθέσεις και
άυλες μετοχές.
Αποτελέσματα:
Ο οφειλέτης μετά την απόφαση δεν δύναται να διαθέσει την περιουσία του, εφόσον έχει
διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο που δεσμεύει αυτή, π.χ. συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας
του ή προσημείωση υποθήκης της ακίνητης περιουσίας του. Σε περίπτωση δε που δεν
συμμορφωθεί στην απόφαση του δικαστηρίου ο οφειλέτης τιμωρείται κατ' άρθρο 232Α
Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Με το ν. δ 1059/1971 καθιερώνεται το
απόρρητο των καταθέσεων και προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών σε περίπτωση
που μέλη του δ.σ. διοικητές ή υπάλληλοι των τραπεζών το παραβιάσουν, πλην όμως το
γεγονός αυτό δεν αποτελεί φραγμό για την συντηρητική κατάσχεσή τους αφού η δικαστική
απόφαση που διατάσσει αυτό το ασφαλιστικό μέτρο δεν είναι απαραίτητο να εξειδικεύει την
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τραπεζική κατάθεση ή τις άυλες μετοχές, οι οποίες πρόκειται να δεσμευθούν προσωρινά με
την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Ούτε η απαγόρευση διάθεσής τους που επιβάλλεται με
την απόφαση προσβάλλει το απόρρητο αφού οι τράπεζες αυτές δεν καλούνται να δώσουν
πληροφορίες για την ύπαρξή τους. Σε περίπτωση άλλων τρίτων όταν υπάρχει συντηρητική
κατάσχεση εις χείρας τους οφείλουν να δηλώσουν αν υπάρχει ή απαίτηση ή το δικαίωμα που
κατασχέθηκε και αν υπάρχει άλλη κατάσχεση εις χείρας τους και για τι ποσό.
H ισχύς αυτών των μέτρων εκτείνεται σύμφωνα με το νόμο μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου που ζήτησε το ασφαλιστικό μέτρο
που έγινε τελεσίδικη, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης που τον ωφελεί και μέχρι την
εκτέλεση της απόφασης, σε περίπτωση συμβιβασμού για την κύρια υπόθεση,
•
•
•

αν περάσουν 30 ημέρες από την περάτωση ή κατάργηση της δίκης με άλλο τρόπο,
αν ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί η απόφαση, είτε με την συνδρομή νέων πραγματικών
περιστατικών από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτήν ή από το δικαστήριο της κυρίας
δίκης χωρίς να απαιτείται η επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών και
σε περίπτωση που η ίδια η απόφαση θέσει προθεσμία για να ασκηθεί η κυρία αγωγή
και η αγωγή δεν ασκηθεί εντός της προθεσμίας αυτής.

Η ερημοδικία ενός από τους διαδίκους, που έχει κλητευθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατά
τη συζήτηση της αίτησης, έχει μεν σαν συνέπεια να δικαστεί αυτός ερήμην, πλην όμως το
δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση σαν όλοι οι διάδικοι να ήσαν παρόντες αφού η
ερημοδικία στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν τεκμηριώνει ομολογία των
πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην σχετική αίτηση. Δύναται να επανεξεταστεί η
υπόθεση από το δικαστήριο μόνο σε περίπτωση που ο ερημοδικασθείς διάδικος επικαλεσθεί
νέα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αν τα γνώριζε το δικαστήριο θα εξέδιδε διαφορετική
απόφαση, αιτούμενος την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης.
Ένδικα μέσα δεν επιτρέπονται κατά της απόφασης που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα. Μόνη
εξαίρεση αποτελεί η απόφαση της προσωρινής ρύθμισης της νομής ή κατοχής, για την οποία
προβλέπεται ρητά από το νόμο η δυνατότητα έφεσης ενώπιον του αρμόδιου πολυμελούς
πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Το δικαστήριο
αυτό αφού εξετάσει την υπόθεση επικυρώνει ή εξαφανίζει την προσβαλλομένη απόφαση και
η ισχύς της απόφασής του είναι προσωρινή. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει η δυνατότητα
άσκησης αίτησης από τον διάδικο ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης. Υπάρχει και η
δυνατότητα άσκησης αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης (τριτανακοπή) από
τρίτο άτομο που δεν κλήθηκε στην δίκη και δεν έλαβε μέρος σ' αυτήν και έχει έννομο
συμφέρον.

Μέρος Β': Προσφυγές κατά ενταλμάτων επιβολής ποινής
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Η διαδικασία ενταλμάτων επιβολής ποινής αποτελεί στη γερμανική νομοθεσία μία
απλουστευμένη διαδικασία για την αντιμετώπιση της ελαφράς εγκληματικότητας μέσω ενός
γραπτού εντάλματος επιβολής ποινής. Η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας εντάλματος επιβολής
ποινής έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμη καταδίκη χωρίς κύρια δίκη με
προφορική διαδικασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο και η εισαγγελία επιβαρύνονται
με λιγότερο άχθος, ενώ ο κατηγορούμενος (ειδικότερα εκείνος που έχει προβεί σε ομολογία)
αποφεύγει την έκθεσή του μέσω μίας δημόσιας δίκης.
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Μέσω του εντάλματος επιβολής ποινής μπορούν να διωχθούν μόνο τα αδικήματα εκείνα που
προβλέπονται στην § 12 εδάφιο 2 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα (StGB – στο εξής «ΠΚ»).
Σύμφωνα με την § 407 εδάφιο 2 του γερμανικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (StPO - στο
εξής «ΚΠοινΔ»), οι έννομες συνέπειες της πράξης μπορούν να είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρηματική ποινή
Επίπληξη χωρίς επιβολή ποινής (§ 59 ΠΚ)
Απαγόρευση οδήγησης (§ 44 ΠΚ)
Κατάπτωση (§ 73 ΠΚ)
Δήμευση (§ 74 ΠΚ)
Εξάλειψη (προβλέπεται μόνο σε δευτερεύοντες ποινικούς νόμους)
Αχρήστευση (§ 74d ΠΚ)
Κοινοποίηση της καταδίκης (π.χ. § 183 εδάφιο 2, § 165, § 200 ΠΚ)
Χρηματικό πρόστιμο κατά νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων (§ 30 Νόμου
Περί Πλημμελημάτων – OWiG)
Αφαίρεση της άδειας οδήγησης (§ 69 ΠΚ), όταν το όριο για την επαναχορήγησή της
σύμφωνα με την § 69a ΠΚ δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
Μη επιβολή ποινής (§ 60 ΠΚ).

Μπορεί να επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας έως ενός έτους, εφόσον ο
κατηγορούμενος διαθέτει συνήγορο υπεράσπισης και η εκτέλεση της ποινής ανασταλεί υπό
όρο.
Η διαδικασία εντάλματος επιβολής ποινής εφαρμόζεται στην πράξη κυρίως στις περιπτώσεις
της επονομαζόμενης μαζικής εγκληματικότητας. Τα συνήθη αδικήματα που διώκονται μέσω
εντάλματος επιβολής ποινής είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

παραβάσεις των διατάξεων του ΚΟΚ, όπως οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος, παρεμπόδιση της οδικής κυκλοφορίας ή
οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης,
κλοπές (ιδιαίτερα κλοπές καταστημάτων),
οι επονομαζόμενες απλές σωματικές βλάβες σύμφωνα με την § 223 ΠΚ (δηλ. όχι
επικίνδυνες ή βαριές σωματικές βλάβες),
φθορές ξένης ιδιοκτησίας,
χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς χωρίς καταβολή αντιτίμου με δόλο
εξύβριση (§§ 185, 194 ΠΚ),
αντίσταση κατά της αρχής σύμφωνα με την § 113 ΠΚ.

Η διαδικασία του εντάλματος επιβολής ποινής εφαρμόζεται συχνά και στην περίπτωση της
φοροδιαφυγής. Εδώ υφίσταται η ιδιαιτερότητα ότι η αίτηση προς το δικαστήριο για το
ένταλμα επιβολής ποινής μπορεί να γίνει όχι μόνο από την εισαγγελία, αλλά και από τη
διεύθυνση χρηματικών ποινών και ποινικών υποθέσεων της οικονομικής υπηρεσίας. Εάν
ωστόσο διεξαχθεί κύρια δίκη, τότε η εισαγγελία υποχρεούται να παρίσταται, ενώ η διεύθυνση
χρηματικών ποινών και ποινικών υποθέσεων δύναται να παρασταθεί και αυτή. Η εκτέλεση
του εντάλματος επιβολής ποινής εμπίπτει και στην περίπτωση των φορολογικών αδικημάτων
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εισαγγελίας.
Η αίτηση έκδοσης ενός εντάλματος επιβολής ποινής απευθύνεται προς το δικαστήριο από
την εισαγγελία. Αρμόδιος είναι ο ποινικός δικαστής του τοπικού δικαστηρίου.
Το γράμμα του νόμου προβλέπει ότι η αίτηση για ένταλμα επιβολής ποινής μπορεί να γίνει
και στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Καθώς όμως σύμφωνα με τις 25, § 28 του Νόμου Περί
Οργανισμού των Δικαστηρίων (GVG) το μεικτό ορκωτό δικαστήριο είναι αρμόδιο μόνο για
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περιπτώσεις δίωξης εγκλημάτων ή όταν η αναμενόμενη στερητική της ελευθερίας ποινή είναι
άνω των δύο ετών και καθώς η επιβολή μίας τέτοιας ποινής δεν είναι δυνατή μέσω του
εντάλματος επιβολής ποινής, στην πράξη τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια δεν εκδίδουν
εντάλματα επιβολής ποινής.
Σύμφωνα με την § 408 ΚΠοινΔ, ο δικαστής έχει τις εξής δυνατότητες αντίδρασης σε μία
αίτηση έκδοσης εντάλματος επιβολής ποινής:
Εάν δεν υφίστανται επιφυλάξεις ως προς την έκδοση του εντάλματος επιβολής ποινής,
υποχρεούται να το εκδώσει. Εάν στο ένταλμα επιβολής ποινής ζητείται ποινή στερητική της
ελευθερίας και ο κατηγορούμενος δεν διαθέτει συνήγορο υπεράσπισης, ο δικαστής διορίζει
για τον κατηγορούμενο σύμφωνα με την § 508b ΚΠοινΔ συνήγορο διορισμένο από το
δικαστήριο.
Εάν ο δικαστής δεν θεωρεί τον κατηγορούμενο αρκούντως ύποπτο, απορρίπτει την έκδοση
του εντάλματος επιβολής ποινής μέσω απόφασης (Beschluss). Η εισαγγελία μπορεί να
καταθέσει άμεση προσφυγή κατά της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την § 210 ΚΠοινΔ.
Δικαίωμα προσφυγής έχουν επίσης και ο πολιτικός ενάγων καθώς και (σε περιορισμένο
βαθμό) ο εγκαλών, αλλά όχι το θύμα και ο καταγγέλων.
Ο δικαστής αποφασίζει τη διεξαγωγή της κύριας δίκης, εάν επιφυλάσσεται να αποφασίσει
χωρίς αυτήν, στην περίπτωση που επιθυμεί να παρεκκλίνει από τη νομική εκτίμηση της
πράξης, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση εντάλματος επιβολής ποινής, ή στην
περίπτωση που επιθυμεί να θέσει ως έννομη συνέπεια άλλη από αυτή που αναφέρεται στην
αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παράσχει προηγουμένως στην εισαγγελία τη
δυνατότητα να τοποθετηθεί και ενδεχομένως να τροποποιήσει την αίτηση εντάλματος
επιβολής ποινής.
Προσφυγή κατά του εντάλματος επιβολής ποινής:
Ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει κατά ενός εκδοθέντος εντάλματος επιβολής ποινής
εντός δύο εβδομάδων από την επίδοσή του (§ 410 ΚΠοινΔ) και να επιτύχει έτσι τη διεξαγωγή
προφορικής κύριας δίκης. Στην προφορική διαδικασία, το ένταλμα επιβολής ποινής
υποκαθιστά το κατηγορητήριο. Η διεξαγωγή απόδειξης είναι απλουστευμένη σύμφωνα με τις
διατάξεις για την ταχεία διαδικασία (§ 411 εδάφιο 2 σημείο 2, § 420 ΚΠοινΔ). Εάν η αξίωση
του κατηγορούμενου περιορίζεται στο ύψος του ποσού μετατροπής για κάθε ημέρα
φυλάκισης, το δικαστήριο δύναται να αποφασίσει – εφόσον λάβει τη σύμφωνη γνώμη των
συμμετεχόντων στη διαδικασία – ακόμα και χωρίς προφορική διαδικασία μέσω απόφασης
(Beschluss) (§ 411 εδάφιο 1 σημείο 3 ΚΠοινΔ).
Εάν εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση δεν ασκηθεί προσφυγή κατά του εντάλματος
επιβολής ποινής, το ένταλμα επιβολής ποινής ισχύει ως τελεσίδικη απόφαση και καθίσταται
εκτελεστό. Εάν ο κατηγορούμενος παραιτηθεί γραπτώς εντός της προθεσμίας των δύο
εβδομάδων από τα ένδικα μέσα (π.χ. επειδή επιθυμεί να ξεκινήσει η ποινή του, όπως μία
απαγόρευση οδήγησης, το νωρίτερο δυνατό ούτως ώστε να λήξει το νωρίτερο δυνατό), τότε
η τελεσιδικία ξεκινά από τη στιγμή εκείνη.
Ο κατηγορούμενος μπορεί επίσης να περιορίσει την προσφυγή του σε ορισμένες μόνο
έννομες συνέπειες.
Παράδειγμα:
Το ένταλμα επιβολής ποινής προβλέπει χρηματική ποινή και αφαίρεση της άδειας οδήγησης
με περίοδο αναμονής έως τη χορήγηση νέας άδειας διάρκειας δέκα μηνών. Εάν ο καθ’ ου
δεν συμφωνεί με τη διάρκεια της περιόδου αναμονής έως τη χορήγηση νέας άδειας, μπορεί
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να προσφύγει κατά αυτής της έννομης συνέπειας. Στην κύρια δίκη θα εκδικαστεί και θα
εκδοθεί απόφαση για το τμήμα των εννόμων συνεπειών, κατά του οποίου έχει ασκηθεί
προσφυγή – δηλ. στο συγκεκριμένο παράδειγμα για την περίοδο αναμονής έως τη χορήγηση
νέας άδειας οδήγησης.
Εάν η προσφυγή ασκηθεί εκπρόθεσμα, το δικαστήριο απορρίπτει με απόφασή του
(Beschluss) και χωρίς προφορική διαδικασία την προσφυγή ως απαράδεκτη (§ 411 εδάφιο 1
ΚΠοινΔ).
Ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει άμεση προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.
Αντίθετα απ' όσα ισχύουν στις κανονικές ποινικές δικές, κατά την ταχεία διαδικασία ή τη
διαδικασία μετά από προσδιορισμό κύριας δίκης σύμφωνα με την § 408 εδάφιο 3 σημείο 2
ΚΠοινΔ, ο κατηγορούμενος δε χρειάζεται να παρίσταται αυτοπροσώπως στην κύρια δίκη
μετά από την άσκηση προσφυγής κατά εντάλματος επιβολής ποινής. Ο κατηγορούμενος
μπορεί να εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης, διορισμένο μέσω γραπτού
πληρεξουσίου (§ 411 εδάφιο 2 σημείο 1 ΚΠοινΔ). Το δικαστήριο μπορεί ωστόσο να διατάξει
και, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, να επιβάλλει την προσωπική παρουσία του
κατηγορούμενου (§ 236 ΚΠοινΔ).
Εάν ο κατηγορούμενος δεν προσέλθει στην κύρια δίκη παρά τη νομότυπη επίδοση της
κλήτευσης, ούτε εκπροσωπείται νομότυπα σε αυτήν, η προσφυγή απορρίπτεται με δικαστική
απόφαση (Urteil) χωρίς διαδικασία επί της ουσίας (§ 412, § 329 ΚΠοινΔ). Κατά αυτής της
απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής, αναίρεσης ή επαναφοράς στην προηγούμενη
κατάσταση.
Ο κατηγορούμενος μπορεί να ανακαλέσει την προσφυγή ανά πάσα στιγμή πριν από τη
δημοσίευση της απόφασης.
Εάν η κύρια δίκη έχει ξεκινήσει (μέσω της προκήρυξης της υπόθεσης από το δικαστήριο), θα
πρέπει, προκειμένου η ανάκληση να καταστεί ενεργός, να συμφωνήσει με αυτήν η
εισαγγελία. Εάν η εισαγγελία δεν δώσει τη σύμφωνη γνώμη της, η προσφυγή πρέπει να
εκδικαστεί.
Η έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής είναι δυνατή ακόμα και μετά την έγερση της ποινικής
αγωγής. Η διαδικασία αυτή επιτρέπεται (§ 408a ΚΠοινΔ) όταν ο καθ’ ου δεν προσέλθει παρά
τη νομότυπη επίδοση κλήτευσης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση
εντάλματος επιβολής ποινής (βλ. παραπάνω).
Ένα πρόσωπο, στο οποίο έχει επιδοθεί ένα ένταλμα επιβολής ποινής, χαρακτηρίζεται ως
κατηγορούμενος (Angeklagter). Η επίδοση του εντάλματος επιβολής ποινής ισοδυναμεί κατ’
αυτό τον τρόπο με την έναρξη της κύριας δίκης (§ 433 εδάφιο 1 σημείο 1 ΚΠοινΔ), κατά την
οποία το πρόσωπο καθίσταται, μέσω της απόφασης περί έναρξης της κύριας δίκης,
κατηγορούμενος (§ 157 ΚΠοινΔ - παρεκκλίσεις από αυτή την αρχή στις § 409 und § 410
ΚΠοινΔ).
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται κατά την κύρια δίκη από την καταδικαστική απόφαση και τις
έννομες συνέπειες του εντάλματος επιβολής ποινής. Το δικαστήριο δύναται – μετά από την
επίδοση μίας αναφοράς σύμφωνα με την § 265 ΚΠοινΔ – να καταδικάσει τον κατηγορούμενο
για άλλο, σοβαρότερο έγκλημα από αυτό που αναφέρεται στο ένταλμα επιβολής ποινής (π.χ.
για επικίνδυνη σωματική βλάβη σύμφωνα με την § 265 ΠΚ αντί για απλή σωματική βλάβη
σύμφωνα με την § 223 ΠΚ) ή να ορίσει ποινή αυστηρότερη από την προβλεπόμενη στο
ένταλμα επιβολής ποινής. Η άσκηση προσφυγής στις ακόλουθες περιπτώσεις ενέχει για τον
κατηγορούμενο πάντοτε έναν ορισμένο κίνδυνο:
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•
•
•
•

Εάν μετά από την προσφυγή ακολουθήσει κύρια δίκη, η ποινή που θα οριστεί μπορεί
να είναι αυστηρότερη από αυτή που προβλέπεται στο ένταλμα επιβολής ποινής!
Η απαγόρευση της μεταβολής επί τα χείρω δεν ισχύει μετά από άσκηση προσφυγής
κατά εντάλματος επιβολής ποινής.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες της κύριας δίκης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται άλλωστε και το ερώτημα: μήπως θα λάβει
δημοσιότητα η υπόθεση;

Εάν εκδοθεί ένταλμα επιβολής ποινής, το δικαστήριο και η εισαγγελία τεκμαίρουν από τη
δικογραφία ενοχή του εν λόγω προσώπου.
Γι’ αυτό το λόγο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναλογιστεί προσεκτικά κατά πόσο μία
προσφυγή μπορεί να ασκηθεί επιτυχώς ή όχι. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει κάποιο
βάσιμο στοιχείο που να μπορεί να διορθώσει την αντίληψη που έχει ήδη υιοθετηθεί από δύο
δικαστικά όργανα. Σε αυτό συνηγορεί ιδιαίτερα και το γεγονός ότι ο δικαστής, ο οποίος
υπέγραψε το ένταλμα επιβολής ποινής, είναι συνήθως ο αρμόδιος και για την περαιτέρω
διαδικασία, δηλ. θα είναι εκείνος που αποφασίσει και επί της προσφυγής. Ο συνήγορος
υπεράσπισης θα παράσχει συμβουλές, αλλά η απόφαση θα ληφθεί από τον εντολέα
(πελάτη).
Ορισμένοι δικαστές τείνουν προς την επιβολή αυστηρότερων ποινών όταν θεωρούν πως η
προσφυγή κατά του εντάλματος επιβολής ποινής έγινε κακόπιστα. Ο κίνδυνος αυτός
υφίσταται όταν η προσφυγή δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και εάν κατά την κύρια δίκη δεν
προκύψουν με σαφήνεια οι λόγοι, για τους οποίος ο καθ’ ου άσκησε προσφυγή κατά του
εντάλματος επιβολής ποινής.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί δικαστές παραπέμπουν κατά την κύρια δίκη στο γεγονός, ότι η
προσφυγή μπορεί να ανακληθεί, εφόσον η εισαγγελία συμφωνήσει με την ανάκληση (§ 411
εδάφιο 2 ό.π. § 303 ΚΠοινΔ).
Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικά τα εξής: Πριν από την άσκηση προσφυγής θα πρέπει να
ελεγχθούν οι προοπτικές επιτυχίας της προσφυγής. Ταυτόχρονα η προσφυγή θα πρέπει να
αιτιολογηθεί προσεκτικά. Θα πρέπει τέλος να ελεγχθεί, κατά πόσο η προσφυγή θα είναι
μερική ως προς το ένταλμα επιβολής ποινής, πράγμα που συνήθως έχει νόημα, όταν η
προσφυγή αφορά μόνο στο ύψος της ποινής:
Η § 410 εδάφιο 2 ΚΠοινΔ επιτρέπει στον καθ’ ου να "περιορίσει" την προσφυγή "σε ορισμένα
σημεία". Συχνά, ο καθ’ ου συμφωνεί «επί της αρχής» με το ένταλμα επιβολής ποινής και
θεωρεί απλώς πως η ποινή είναι π.χ. υπερβολικά υψηλή ή η διάρκεια της διάρκειας
αναμονής έως τη χορήγηση νέας άδειας οδήγησης είναι υπερβολικά μεγάλη. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται το κατά πόσο το ένταλμα επιβολής ποινής θα
μπορούσε να περιοριστεί στην απόφαση για τις έννομες συνέπειες, όπως π.χ. το ύψος του
ποσού μετατροπής για κάθε ημέρα φυλάκισης, τον αριθμό των ημερών φυλάκισης ή τη
διάρκεια της περιόδου αναμονής. Το προτέρημα ενός τέτοιου περιορισμού είναι ότι τα
τμήματα εκείνα του εντάλματος επιβολής ποινής, για τα οποία δεν ασκήθηκε προσφυγή, δεν
θα μπορούν πλέον να μεταβληθούν - θα καταστούν τελεσίδικα.
Παράδειγμα:
Λόγω μίας παράβασης του ΚΟΚ επιβάλλεται μέσω ενός εντάλματος επιβολής ποινής μία
χρηματική ποινή, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης καθώς και μία περίοδος αναμονής έως τη
χορήγηση νέας άδειας διάρκειας 12 μηνών. Εάν η προσφυγή περιοριστεί μόνο στη διάρκεια
της περιόδου αναμονής έως τη χορήγηση νέας άδειας, τότε η κύρια δίκη θα περιοριστεί μόνο
σε αυτή – το ύψος της χρηματικής ποινής δεν θα μπορεί πλέον να μεταβληθεί, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να μεταβληθεί ούτε εις βάρος του κατηγορούμενου.
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Ο περιορισμός της προσφυγής ενδείκνυται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το ύψος του
ποσού μετατροπής υπολογίστηκε εσφαλμένα, π.χ. επειδή η εισαγγελία είχε υπολογίσει
εσφαλμένα το εισόδημα ή ο καθ’ ου έχει στο ενδιάμεσο διάστημα καταστεί άνεργος και η
εισοδηματική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Μέσω του περιορισμού της
προσφυγής στο ύψος του ποσού μετατροπής καθίσταται συχνά δυνατή μία σημαντική
μείωση του συνολικού χρηματικού ποσού.
Ιδιαιτερότητα:
Ετυμηγορία με απόφαση (Beschluss)
Ο περιορισμός της προσφυγής στο ύψος του ποσού μετατροπής (και όχι στον αριθμό των
ημερών) διέπεται από μία περαιτέρω ιδιαιτερότητα: Εάν ο κατηγορούμενος, ο συνήγορος
υπεράσπισής του και η εισαγγελία συμφωνούν, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση
(Beschluss), δηλ. δεν είναι απαραίτητη η προφορική εκδίκαση της υπόθεσης (§ 411 εδάφιο 1
σημείο 2 ΚΠοινΔ). Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι: Εάν ο καθ’ ου περιορίσει την προσφυγή
του στο ύψος του ποσού μετατροπής για κάθε ημέρα φυλάκισης και είναι σε θέση να
αποδείξει ότι το ύψος αυτό υπολογίστηκε εσφαλμένα, τότε ο δικαστής μπορεί να μειώσει την
ποινή χωρίς να χρειαστούν ιδιαίτερες διαδικασίες.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας “Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος
επιβολής ποινής” είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων για το θέμα της προσφυγής
και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών τύπων προσφυγής στη Γερμανία και την
Ελλάδα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στη γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
γνώση του πότε εφαρμόζεται η προσωρινή διαταγή και του πότε έχει νόημα η
προσφυγή κατά ενός εντάλματος επιβολής ποινής
γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες στη Γερμανία και την Ελλάδα
γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο στη Γερμανία και την Ελλάδα
ασκήσεις
θεματική ορολογία στα Γερμανικά-Ελληνικά
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τη προσωρινή διαταγή και προσφυγή
κατά εντάλματος επιβολής ποινής. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η
συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες
ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα

Διάρκεια σε
λεπτά

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.

3-8

Εισαγωγή στο θέμα

9-13

Εισαγωγή στο θέμα

14-20

Επεξήγηση των λεπτομερειών
ρυθμίσεων σε γερμανική γλώσσα

και

21-28

Επεξήγηση των λεπτομερειών
ρυθμίσεων σε ελληνική γλώσσα

και

29-40

Ερωτήσεις και απαντήσεις εκάστοτε
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα
Ασκήσεις

41-75
76-80
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

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
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Ασκήσεις
Επιστρατεύστε τώρα τις συνολικές γνώσεις που αποκομίσατε για την προσφυγή κατά
εντάλματος επιβολής ποινής. Αποφασίστε εκ των προτέρων σε ποια γλώσσα θα
συζητήσετε.

•

Ποιες δυνατότητες αντίδρασης σε μία αίτηση εντάλματος επιβολής ποινής έχει
στη διάθεσή του ο δικαστής; Εξηγήστε τις!

•

Γιατί η προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής συνοδεύεται από
κινδύνους; Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

•

Εξηγήστε και περιγράψτε τον όρο «περιορισμένη (ή μερική) προσφυγή».

•

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει αυτή η δυνατότητα;
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Τεστ / Αξιολόγηση

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
1) Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με την εγκυρότητα των προστατευτικών αυτών
μέτρων και υπάρχει μία νομικά καθορισμένη περίοδος ή μία προθεσμία καθορισμένη
μέσω δικαστικής απόφασης;
2) Διαθέτει το μέτρο ισχύ έως τη στιγμή της δικαστικής απόφασης ή έως την διαταγή
ενός άλλου μέτρου;
3) Στην περίπτωση ενός μέτρου, το οποίο εκδόθηκε αρχικά επί αιτήσεως ενός μόνο
διαδίκου, υπάρχει προθεσμία για την διενέργεια ακρόασης των διάδικων;

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
4) Ορίστε τα ασφαλιστικά μέτρα – ονομάστε τα επιμέρους μέτρα.

5) Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να διαταχθούν τα μέτρα αυτά;
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Λύσεις:
1) Η εκτέλεση της δέσμευσης ή της προσωρινής διαταγής δεν επιτρέπεται, εάν έχει
παρέλθει ένας μήνας από την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε ή επιδόθηκε η
απόφαση.
2) Τα μέτρα ισχύουν για όσο χρόνο υφίσταται η αιτία της διασφάλισης ή της
προσωρινότητας.
3) Στη διαδικασία δέσμευσης η ακρόαση των διάδικων δεν είναι αναγκαστική κατά το
νόμο (§ 922 ΚΠολΔ). Εάν ο οφειλέτης υποβάλει ανακοπή, πρέπει ωστόσο να λάβει
χώρα προφορική διαδικασία (§ 924 ΚΠολΔ). Στη διαδικασία έκδοσης προσωρινής
διαταγής, η προφορική διαδικασία είναι επί της αρχής απαιτητή· μόνο σε επείγουσες
υποθέσεις ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης είναι περιττή (§ 937 εδάφιο 2
ΚΠολΔ). Δεν υπάρχουν προθεσμίες για τη διενέργεια ακρόασης των διάδικων.
4) Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα και γενικότερα ασφαλιστικά μέτρα είναι η
προσωρινή παροχή δικαστικής προστασίας, ως παρακολούθημα της κύριας
διαγνωστικής δίκης, η οποία σχετικά με το ασφαλιστέο δικαίωμα, είτε είναι εκκρεμής
είτε πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Η προσωρινή αυτή παροχή δικαστικής
προστασίας αποβλέπει στην εξασφάλιση της μελλοντικής ικανοποίησης της
απαίτησης που πρόκειται να διαγνωσθεί. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής: εγγυοδοσία,
εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση,
προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, σφράγιση,
αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση.
5) Τα παραπάνω μέτρα διατάσσονται πάντοτε από το δικαστήριο.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Προσωρινή διαταγή
Αντικείμενο της διαφοράς
Προστατευτικό και ασφαλιστικό μέτρο
Ατομικό δικαίωμα
Προαπόδειξη
Εκτέλεση
Παράλειψη
Παραδεκτό
Απόδειξη
Αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο
Δίκη
Εκδίκαση
Προφορικός
Ένταλμα επιβολής ποινής
Διαδικασία εντάλματος επιβολής ποινής
Προσφυγή
Κίνδυνος
Επίπληξη
Κατάπτωση
Παραβάσεις του ΚΟΚ
Χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς χωρίς καταβολή αντιτίμου με δόλο
Έννομη συνέπεια
Νομότυπη κλήτευση
Καταδικαστική απόφαση
Ανάκληση
Απόφαση σχετικά με τις έννομες συνέπειες
Ποσό μετατροπής για κάθε ημέρα φυλάκισης
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